
 

 

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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Εταίροι 

  

 

Small Educational Projects 

(Ρουμανία) 

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

 

IED - Institute of Entrepreneurship Development 

(Ελλάδα) 

http://www.ied.eu/ 

 

Inercia Digital 

(Ισπανία) 

http://www.inerciadigital.com/ 

 

 

Info Log 

(Ιταλία) 

http://www.infologsrl.it/ 

 

 

  

https://www.sep-ngo.eu/
http://www.ied.eu/
http://www.inerciadigital.com/
http://www.infologsrl.it/
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1.0 Εισαγωγή 

Οι ΤΠΕ, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 

επιχειρήσεων της ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες. Σήμερα, η τεχνολογία είναι μια από τις πιο 

ανεπτυγμένες επιστήμες στον κόσμο, επομένως είναι αναπόφευκτο ότι το διαδίκτυο αλλάζει την 

προσωπική και επαγγελματική ζωή των ανθρώπων, την επικοινωνία και τις σχέσεις τους. Πάνω 

από το77%1 των επιχειρήσεων της ΕΕ διαθέτουν ιστοσελίδα, η οποία συνέβαλε εντυπωσιακά 

στις ηλεκτρονικές πωλήσεις τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 85%2 του πληθυσμού της ΕΕ είναι 

χρήστες του διαδικτύου, αξίζει να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε τις ΤΠΕ στο εργασιακό 

περιβάλλον για να προωθούμε και να πουλάμε online.   

 

Παγκόσμιος 

Πληθυσμός 

7.75 Δις. 

 

 

 

 

 

Χρήστες Διαδικτύου 

 

4.54 Δις.  

Συνδέσεις Κινητής 

Τηλεφωνίας 

7.95 Δις. 

 

Χρήστες Μέσων 

Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

3.80 Δις. 

Source: We are social & Hootsuite (2020)3 

  

 
1 Eurostat. December 2019. “Ecommerce statistics”. Retrieved from shorturl.at/cjMN2 
2 Eurostat. “Individuals – internet users”. Retrieved from shorturl.at/nxIW6 
3 We are Social & Hootsuite. 2020. “Global Digital Overview 2020”. Retrieved from https://wearesocial.com/digital-2020 

https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-yearbook?utm_source=Reports&utm_medium=PDF&utm_campaign=Digital_2020&utm_content=Yearbook_Promo_Slide
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       Ρουμανία 

 

 

 Ελλάδα 

  

Πληθυσμός  

19.30 Εκ. 

 

 

 

Χρήστες Διαδικτύου 

15.35 Εκ.  

Συνδέσεις Κινητής 

Τηλεφωνίας 

26.63 Εκ. 

 

Χρήστες Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης 

11.00 Εκ. 

Πληθυσμός 

10.45 Εκ. 

 

 

 

Χρήστες Διαδικτύου 

8.30 Εκ.  

Συνδέσεις Κινητής 

Τηλεφωνίας 

15.83 Εκ. 

 

Χρήστες Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης 

6.20 Εκ. 
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      Ιταλία 

 

 

  Ισπανία 

 

 

 

 

Πληθυσμός 

60.51 Εκ. 

 

 

 

Χρήστες Διαδικτύου 

49.48 Εκ.  

Συνδέσεις Κινητής 

Τηλεφωνίας 

80.40 Εκ. 

 

Χρήστες Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης 

35.00 Εκ. 

Πληθυσμός 

46.75 Εκ. 

 

 

 

Χρήστες Διαδικτύου 

42.40 Εκ.  

Συνδέσεις Κινητής 

Τηλεφωνίας 

54.11 Εκ. 

 

Χρήστες Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης 

29.00 Εκ. 
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Στις παραπάνω εικόνες παρουσιάζονται δεδομένα ανά χώρα σχετικά με τον πληθυσμό, τους χρήστες του διαδικτύου 

και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να δημιουργηθεί μια σαφής εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι 

ΤΠΕ και το διαδίκτυο επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων.  Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, ο αριθμός των 

συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει τον αριθμό του συνολικού πληθυσμού σε κάθε χώρα και παγκοσμίως 

ευρέως. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ένα άτομο μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία συνδέσεις κινητής 

τηλεφωνίας σε δύο ή περισσότερες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Σε σύγκριση με το 2019, οι ενεργοί χρήστες των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυξήθηκαν κατά (+4,4%) 20 εκατομμύρια νέους χρήστες και οι χρήστες του 

Διαδικτύου αυξήθηκαν κατά (+1,6%) 11 εκατομμύρια νέους χρήστες στην Ευρώπη. 

Τα πιο συνηθισμένα εργαλεία ΤΠΕ που εφαρμόζουν οι Επιχειρήσεις της ΕΕ 

Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ χρησιμοποιεί λογισμικό, υλικό και εργαλεία ΤΠΕ 

για την άσκηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, όπως αποδεικνύεται κάτω:4 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

 
Αποθήκευση φακέλων 

 
Λογισμικό γραφείου 

 
Φιλοξενία της βάσης δεδομένων της επιχείρησης 

 
Εφαρμογές οικονομικού ή λογιστικού λογισμικού 

 
Εφαρμογές λογισμικού CRM 

 
Υπολογιστική ισχύς για το λογισμικό της επιχείρησης 

 
4 Eurostat. May 2019. “Digital Economy and Society Statistics - enterprises”, Retrieved from: shorturl.at/cgtu6 
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Δεν είναι τυχαίο ότι το 20% των επιχειρήσεων στην ΕΕ απασχολούν ειδικούς ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ 

µπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το επιχειρηματικό περιβάλλον και τη διευκόλυνση 

του εμπορίου ανάλογα µε τον τρόπο που χρησιμοποιούνται.  

 

2.0 Ηθικό Μάρκετινγκ   

2.1 Μάρκετινγκ 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων έχει μια λανθασμένη αντίληψη για το τι πραγματικά 

σημαίνει μάρκετινγκ, καθώς πιστεύουν ότι το μάρκετινγκ είναι απλώς διαφήμιση ή πώληση. Το 

μάρκετινγκ χρησιμοποιείται ευρέως όχι μόνο για τη διαφήμιση, αλλά και για την επικοινωνία και την 

παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών, την προσέγγιση των δυνητικών πελατών και καταναλωτών, την 

κατανόηση της συμπεριφοράς των πελατών κ.λπ. Ως εκ τούτου, ως όρος είναι δύσκολο να οριστεί. 

Ωστόσο, οι επικρατούσες έννοιες είναι:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Το μάρκετινγκ είναι μια εργασία που 
περιλαμβάνει την ενθάρρυνση των 

ανθρώπων να αγοράσουν ένα προϊόν 
ή μια υπηρεσία.” 

Λεξικό Cambridge 
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2.2 Επιχειρηματική Ηθική 

“Μια επιχείρηση είναι ένας παραγωγικός οργανισμός - ένας οργανισμός του οποίου σκοπός είναι η 

δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών προς πώληση, συνήθως με κέρδος. Η επιχείρηση είναι επίσης μια 

δραστηριότητα. Μια οντότητα (π.χ. ένα πρόσωπο, ένας οργανισμός) "συναλλάσσεται" με μια άλλη 

όταν ανταλλάσσει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία έναντι πολύτιμου ανταλλάγματος. Η επιχειρηματική 

ηθική μπορεί επομένως να νοηθεί ως η μελέτη των ηθικών διαστάσεων των παραγωγικών 

οργανισμών και των εμπορικών δραστηριοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει ηθικές αναλύσεις της 

παραγωγής, της διανομής, του μάρκετινγκ, της πώλησης και της κατανάλωσης αγαθών και 

υπηρεσιών” 

Εγκυκλοπαίδεια Φιλοσοφίας του Stanford 

“Το μάρκετινγκ είναι η επιστήμη και η τέχνη της εξερεύνησης, της 

δημιουργίας και της παροχής αξίας για την ικανοποίηση των 

αναγκών μιας αγοράς-στόχου με κέρδος.  Το μάρκετινγκ 

εντοπίζει ανεκπλήρωτες ανάγκες και επιθυμίες. Καθορίζει, μετρά 

και ποσοτικοποιεί το μέγεθος της αναγνωρισμένης αγοράς και το 

δυναμικό κέρδους. Εντοπίζει ποια τμήματα είναι σε θέση να 

εξυπηρετήσει καλύτερα η επιχείρηση και σχεδιάζει και προωθεί 

τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες.” 

Δρ. Φίλλιπ Κότλερ 
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Στην ανθρώπινη ιστορία, η επιχειρηματική ηθική είναι ένα από τα πιο περίπλοκα θέματα που 

πρέπει να προσδιοριστούν. Η σχέση μεταξύ του να κάνεις το σωστό και του να βγάζεις κέρδος 

έχει μελετηθεί τόσο από ακαδημαϊκούς όσο και από ηγέτες επιχειρήσεων εδώ και χρόνια μικρή 

συναίνεση έχει επιτευχθεί.5  

 

2.3 Ethical Marketing 

Το ηθικό μάρκετινγκ είναι ένας συνδυασμός στρατηγικής μάρκετινγκ και φιλοσοφίας 

μάρκετινγκ, δίνοντας έμφαση κυρίως στη φιλοσοφία. Επιδιώκει την προώθηση της ειλικρίνειας, 

της δικαιοσύνης και της υπευθυνότητας σε όλες τις δραστηριότητες διαφήμισης και διάδοσης. 

Λόγω του γεγονότος ότι το τι είναι "σωστό" και το τι είναι "λάθος" είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, η επιχειρηματική ηθική είναι ένα γενικό 

σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που βοηθούν τις επιχειρήσεις καθώς δημιουργούν ή 

αξιολογούν τις στρατηγικές μάρκετινγκ.5  

Η στρατηγική διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία ή από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες, την ηθική και τις προτεραιότητες που έχει κάθε εταιρεία ή 

άτομο. Τελευταία έχει παρατηρηθεί ότι το 92% των καταναλωτών (κυρίως των millennial) είναι 

πιο πιθανό να αγοράσουν προϊόντα από ηθικές εταιρείες.  Ως εκ τούτου, η δημιουργία μιας 

ηθικής στρατηγικής μάρκετινγκ θα σας βοηθήσει να οικοδομήσετε μια ισχυρή επιχειρηματική 

πορεία και την αυθεντικότητα του εμπορικού σήματος.  

 
5 Marketing-Schools.org. “Ethical Marketing”. Retrieved from: http://shorturl.at/dnz16 

http://shorturl.at/dnz16
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2.4 Αρχές του ηθικού μάρκετινγκ 

 

2.5 Οφέλη Μάρκετινγκ 

Μια επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από τους στόχους μάρκετινγκ που συμβάλλουν στη 

βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την προβολή της. Τα γενικά οφέλη του μάρκετινγκ μπορούν: 

 Εισαγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά 

 Να προσεγγίζετε νέους πελάτες παρέχοντάς τους προϊόντα ή υπηρεσίες που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους 

 Διατήρηση πελατών προσφέροντάς τους εκπτώσεις ή δώρα 

 Δημιουργία αναγνωρισιμότητας του εμπορικού σήματος  

 Μέτρηση αποτελεσμάτων  

 Αύξηση των πωλήσεων ή της πιθανότητας 

 Οικονομικά αποδοτικό 

 Παγκόσμια εμβέλεια, εθνική και διεθνής 

 Αναπτύξτε την επιχείρησή σας γρήγορα 

 

1Προστασία 

Δεδομένων 
και Ιδιωτικού 
Απορρήτου 
των Πελατών 

2 
Προστασία 
των 
Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 
 

 

 

3 Καλές 

συνθήκες 
εργασίας 

 

4 Ισότητα 

των φύλων, 
χωρίς 
διακρίσεις 

 

5 Δίκαιες 

εμπορικές 
πρακτικές και 
πληρωμές 

6 Σεβασμός 

στο 
Περιβάλλον 

 

7 Διαφάνεια 

και Λογοδοσία 

 

8 Αξία 

Ανατροφοδότ
ηση και 
σχόλια 
πελατών 
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3.0 Διαδικτυακή και off-line προώθηση 

Η προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με τη 

χρήση ψηφιακών τεχνολογιών ΤΠΕ, ή εκτός διαδικτύου με τη χρήση παραδοσιακών 

τεχνολογιών. Οι νέοι αναζητούν συνήθως εύκολους, γρήγορους, αποτελεσματικούς και 

χαμηλού κόστους τρόπους για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και να την προωθήσουν 

διαδικτυακά. Αν και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προωθήσουν την επιχείρησή τους online 

και offline, και παρακάτω θα παρουσιαστούν οι πιο εύκολοι, χαμηλού κόστους αλλά 

αποτελεσματικοί τρόποι.  

Διαδικτυακή Προώθηση 

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Χρήση πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram, Twitter 
κ.λπ.) 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Είναι ένα μέρος που κατέχει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον της επιχείρησής 
σας, όπου μπορείτε να γράψετε την ιστορία σας, να παρέχετε τα προϊόντα 
σας, να ενημερώνετε τους πελάτες σας κ.λπ.  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

Είναι η παλαιότερη μορφή διαδικτυακής προώθησης. Το μάρκετινγκ μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την άμεση επικοινωνία με 
τους πελάτες σας, για την προβολή περιεχομένου, την προσφορά ειδικών 
προσφορών ή την προώθηση μιας εκδήλωσης.  

 

Προώθηση εκτός διαδικτύου 

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Σχεδιασμός ενημερωτικών φυλλαδίων, Καταλόγων κ.λπ. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  Είναι μια από τις παλαιότερες μορφές προώθησης εκτός σύνδεσης. 
Μοιραστείτε μια εκδήλωση που διοργανώνετε ή το προϊόν που θα λανσάρετε 
στην τοπική εφημερίδα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος για να διαδώσετε μια εκδήλωση που 
μπορεί να οργανώσετε για το νέο σας προϊόν ή υπηρεσία.   

4.0 Τρόποι προώθησης της επιχείρησής σας στο 

διαδίκτυο 

Ας υποθέσουμε ότι έχετε ήδη βρει το προϊόν ή την υπηρεσία που θα πουλήσετε. Όπως 

προαναφέρθηκε, οι νέοι άνθρωποι με νέες επιχειρήσεις αναζητούν αποτελεσματικούς και 

χαμηλού κόστους τρόπους για να αποκτήσουν αναγνωρισιμότητα και να αρχίσουν να 

μοιράζονται το προϊόν ή την υπηρεσία τους.  

Μπορείτε να ξεκινήσετε με 3 βήματα: 

Βήμα ❶ Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Βήμα ❷ Ιστοσελίδα 

Βήμα ❸ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

Αλλά πριν,  

πρέπει να προσδιορίσετε ποιο είναι το δικό σας: 

 Κοινό-Στόχος; 

Η τμηματοποίηση είναι μια διαδικασία που θα σας επιτρέψει να χωρίσετε τους πιθανούς 

πελάτες σας σε μικρές ομάδες, με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν.  Το κοινό σας 

μπορεί να χωριστεί σε 4 βασικές κατηγορίες: 
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Σας είναι ακόμη δύσκολο να προσδιορίσετε ποιο είναι το κοινό σας και θα χρειαστείτε πρόσθετη 

βοήθεια διαβάζοντας υπάρχοντα παραδείγματα; Παραδείγματα α το πώς να κάνετε την 

τμηματοποίηση του κοινού σας μπορείτε να βρείτε σε αυτή την λίστα. Επιπλέον, μπορείτε να 

αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το πρότυπο από το yourfreetemplates.com.  

 

4.1 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Επιλέξτε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσή σας 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τις νεοσύστατες και 

μικρές επιχειρήσεις που τους επιτρέπουν να επικοινωνούν άμεσα με τους πελάτες και τους 

οπαδούς τους.  

Τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(πηγή: τα δεδομένα των μηνιαίων ενεργών χρηστών ανακτήθηκαν από τη φόρμα: We Are Social, Hootsuite, Kepios 

Analysis and Statista.)  

Γεωγραφικά
● Χώρα
● Πόλη
● Language

Δημογραφικά
● Φύλο
● Ηλικία
● Επάγγελμα
● Μορφωτικό 
Επίπεδο

Συμπεριφορά
● Ποσοστό 
χρήσης
● Κατάσταση 
χρήσης

Ψυχολογικά
●Δραστηριότητες
● Ενδιαφέροντα
● Τρόπος ζωής

https://www.segmentationstudyguide.com/understanding-market-segmentation/market-segmentation-examples/
https://www.segmentationstudyguide.com/understanding-market-segmentation/market-segmentation-examples/
https://yourfreetemplates.com/market-segmentation-template/
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  Facebook 

2,45 Δις. μηνιαίοι ενεργοί 

χρήστες. Το Facebook είναι το 

μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο 

στον κόσμο και η πιο σημαντική 

πλατφόρμα για τους marketers. 

Η Ιταλία και η Ισπανία 

βρίσκονται στον κατάλογο των 

20 κορυφαίων χωρών 

παγκοσμίως με μεγάλη 

δυναμική εμβέλεια διαφήμισης 

στο Facebook. 

 YouTube 

2 Δις. μηνιαίοι ενεργοί χρήστες. 

Το YouTube είναι η μεγαλύτερη 

πλατφόρμα πολυμέσων στον 

κόσμο. Χρησιμοποιείται για τη 

μεταφόρτωση βίντεο πολύ 

μεγάλης, μακράς ή μικρής 

διάρκειας. 

Instagram 

1 Δις. μηνιαίοι ενεργοί χρήστες. 

Το Instagram χρησιμοποιείται 

κυρίως για τον διαμοιρασμό 

εικόνων, βίντεο και ιστοριών. 

Αυτή η πλατφόρμα είναι κυρίως 

διάσημη μεταξύ των νέων 

ανθρώπων.  

 

 

TikTok 

800 εκατομμύρια μηνιαίοι 

ενεργοί χρήστες. Το Tiktok 

χρησιμοποιείται για βίντεο 

μικρής διάρκειας. Αυτή η 

πλατφόρμα είναι διάσημη 

κυρίως μεταξύ των νέων. 

 Pinterest  

322 εκατομμύρια μηνιαίοι 

ενεργοί χρήστες. Το Pinterest 

χρησιμοποιείται για εικόνες και 

βίντεο μικρής διάρκειας.  

 Twitter 

340 εκατομμύρια μηνιαίοι 

ενεργοί χρήστες. Το Twitter 

χρησιμοποιείται κυρίως για την 

ανάρτηση κατάστασης μέσω 

μηνυμάτων κειμένου για το τι 

συμβαίνει στον κόσμο σε 

πραγματικό χρόνο. Αυτή η 
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 πλατφόρμα είναι διάσημη 

μεταξύ διασημοτήτων και 

διάσημων προσωπικοτήτων.   

 

LinkedIn 

303 εκατομμύρια μηνιαίοι 

ενεργοί χρήστες. Το LinkedIn 

επικεντρώνεται στην 

επαγγελματική δικτύωση και την 

ανάπτυξη καριέρας. Είναι 

κυρίως διάσημο μεταξύ 

επιχειρήσεων και ανθρώπων 

που αναζητούν εργασία, 

κατάρτιση ή σεμινάρια. 

Tumblr 

321 εκατομμύρια μηνιαίοι 

ενεργοί χρήστες. Το Tumblr 

χρησιμοποιείται για blogging. 

Αυτή η πλατφόρμα είναι 

διάσημη για τους ιδιοκτήτες 

καταστημάτων ηλεκτρονικού 

εμπορίου και τους ανθρώπους 

που δίνουν έμφαση στην 

επωνυμία τους.  

WhatsApp 

1,6 δισεκατομμύρια μηνιαίοι 

ενεργοί χρήστες. Είναι η πιο 

διαδεδομένη εφαρμογή για 

άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων 

και απαιτεί εγγραφή με τον 

προσωπικό σας αριθμό 

τηλεφώνου. Θα βοηθήσει τους 

πελάτες σας να σας βρουν αν 

χρειαστούν πρόσθετες 

πληροφορίες για τα προϊόντα 

που μπορεί να επιθυμούν να 

αγοράσουν.  
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ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ 

   

ΚΟΙΝΟ 

Ποιο είναι το κοινό-στόχος σας; 

Ποια είναι τα κοινά 

χαρακτηριστικά τους; Σε ποια 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

είναι πιο πιθανό να τους 

προσεγγίσετε; 

ΧΡΟΝΟΣ 

Προσδιορίστε πόσο χρόνο θα 

εργαστείτε στα επιλεγμένα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 30' 

λεπτά ανά κοινωνικό 

λογαριασμό μπορεί να είναι 

αρκετά στην αρχή της 

επιχείρησής σας. 

ΠΟΡΟΙ 

Τι ψηφιακούς πόρους θα 

χρειαστείτε; Ποιες δεξιότητες ή 

ικανότητες απαιτούνται για να 

κάνετε αποτελεσματικές 

αναρτήσεις; 

 

Στρατηγική Δημοσίευσης 

Τι θα δημοσιεύσετε; Ιεράρχηση προτεραιοτήτων …. 

• Βίντεο 

• Εικόνες ή γραφικό κείμενο 

• Ιστορίες ή βίντεο 

• Άρθρα  

• Σύνδεσμοι 
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Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διαφορετικό τύπο κάθε φορά, προκειμένου να προσεγγίσετε όλες 

τις ομάδες του κοινού-στόχου σας, αυτούς που αγαπούν το διάβασμα, αυτούς που προτιμούν 

να παρακολουθούν βίντεο ή αυτούς που τους αρέσει η οπτικοποίηση.. 6 

 

Πόσο συχνά θα δημοσιεύετε; 

Στην αρχή μπορείτε να δημοσιεύετε μια φορά την εβδομάδα. Αυτό θα είναι μια πολύ καλή 

ευκαιρία να ελέγξετε αν οι δημοσιεύσεις και οι ενημερώσεις σας αρέσουν στο κοινό σας. Μην 

απογοητεύεστε αν δεν φτάσετε αμέσως σε αντιδράσεις, αλλά προσπαθήστε να ακολουθήσετε 

αυτό που έχετε προγραμματίσει. Με την πάροδο του χρόνου, μπορείτε να αυξήσετε τις 

δραστηριότητες διάδοσής σας, δημοσιεύοντας πιο συχνά.  

 

Πότε θα αναρτήσετε; 

Όλα έχουν να κάνουν με τον συγχρονισμό. Κάθε κοινωνικός λογαριασμός απαιτεί διαφορετικό 

χρόνο για την ανάρτηση. Ενδεικτικά …7 

Facebook  

 

• Δευτέρα έως Τετάρτη & Σαββατοκύριακα 13:00 έως 16:00 μ.μ. 

• Πέμπτη και Παρασκευή 13:00 έως 15:00 μ.μ. 

YouTube  • Δευτέρα έως Τετάρτη 14:00 έως 16:00 μ.μ. 

• Πέμπτη και Παρασκευή 12:00 έως 15:00 μ.μ. 

• Σαββατοκύριακα 09:00 έως 11:00 π.μ. 

 
6 Kevan Lee. September 2017. Buffer Marketing Library. “How to Create a Social Media Marketing Plan From Scratch”. Retrieved 
from: http://shorturl.at/wzELS 
7 Sproutsocial. March 2020. “The best times to post on social media in 2020”. Retrieved from: http://shorturl.at/fijMO 

http://shorturl.at/wzELS
http://shorturl.at/fijMO
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Instagram • Καθημερινά 17:00 έως 18:00 μ.μ. 

• Τα Σαββατοκύριακα 11:00 έως 13:00 μ.μ. και 19:00 έως 21:00 μ.μ. 

TikTok • Καθημερινά 17:00 έως 18:00 μ.μ. 

• Τα Σαββατοκύριακα 11:00 έως 13:00 μ.μ. και 19:00 έως 21:00 μ.μ. 

Pinterest  • Καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα 14:00 έως 16:00 μ.μ. και 20:00 έως 23:00 

μ.μ. 

Twitter • Δευτέρα και Πέμπτη 13:00 έως 15:00 μ.μ. 

LinkedIn  • Καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα 07:00 έως 08:00 π.μ. και 17:00 έως 18:00 

μ.μ. 

• Τρίτη 11:00 έως 12:00 π.μ. 

Tumblr • Καθημερινά & Σαββατοκύριακα 13:00 έως 15:00 μ.μ. 

 

Συλλογή και Ανάλυση των αποτελεσμάτων 

Στο τέλος κάθε μήνα, μπορείτε να συγκεντρώσετε όλες τις αναρτήσεις που έχετε κάνει στους 

λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης και να αρχίσετε να τις αναλύετε. Γράψτε ποια μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και ποιες αναρτήσεις έχουν τα καλύτερα στατιστικά στοιχεία και πόσα 

likes και followers πετυχαίνετε σε κάθε ένα από αυτά. Με την πάροδο του χρόνου, θα 

συνειδητοποιήσετε ποια μέσα λειτουργούν τέλεια και ποια θα πρέπει να προσαρμόσετε ή να 
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αλλάξετε το επόμενο διάστημα. Επιπλέον, μπορείτε να συμβουλεύσετε τους 5 Τρόποι 

Ανάλυσης της Απόδοσης του Social Media Marketing σας .8  

 

Χρησιμοποιείστε #hashtags 

Τα hashtags παίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της προβολής σας. Η συμπερίληψη ενός 

hashtag στην ανάρτησή σας επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν και να βρίσκουν το 

περιεχόμενό σας ενώ αναζητούν τα ενδιαφέροντά τους. Σας βοηθά επίσης να αποκτήσετε 

περισσότερους οπαδούς και να φτάσετε σε περισσότερα likes.  Δημιουργήστε μια λίστα με 10-

15 hashtags. Ένα ή δύο hashtags με βάση το όνομα και το σλόγκαν της επιχείρησής σας (αν έχετε) 

και τα δέκα με δώδεκα με βάση το θέμα της επιχείρησής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε 

διαφορετικά hashtags στις αναρτήσεις σας, αλλά σίγουρα θα σας βοηθήσει να έχετε μια λίστα 

όπου μπορείτε να εμπνέεστε και να συμβουλεύεστε κάθε φορά. Η λίστα φυσικά μπορεί να 

ανανεώνεται κάθε φορά που βρίσκετε επιπλέον ελκυστικά hashtags. Προσπαθήστε να 

αποφύγετε τη χρήση πολλών hashtags, 4 έως 5 hashtags ανά ανάρτηση θα είναι αρκετά.  

Για παράδειγμα 

Ας υποθέσουμε ότι εργάζεστε στον τομέα του τουρισμού και η επιχείρησή σας με το όνομα 

"παράδειγμα" προσφέρει εκδρομές με πλοίο στο νησί της Ζακύνθου. Ο κατάλογος των 

hashtags: 

Απευθύνεται στην επωνυμία της επιχείρησής σας 

#example #example_zakynthos #example_boattours etc. 

 
8 Social Media Examiner. February 2017. “5 Ways to Analyze Your Social Media Marketing Performance” Retrieved from: 
http://shorturl.at/pBFTZ 

https://www.socialmediaexaminer.com/5-ways-to-analyze-social-media-marketing-performance/
https://www.socialmediaexaminer.com/5-ways-to-analyze-social-media-marketing-performance/
http://shorturl.at/pBFTZ
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Απευθύνεται στο θέμα της επιχείρησής σας 

#boating #sea #zakynthosgreece #naturalactivities #summeringreece #sun #travelphotograhy 

#adventures #tourism #visitgreece #boattrip #greekislands #islands #shipwrechbeach #holiday 

#navagiobeach #nature #trip #travelling etc. 

 

Συμμετοχή σε Ομάδες 

Οι ομάδες κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητες όταν λανσάρετε ή προωθείτε το προϊόν σας 

και όταν οργανώνετε μια εκδήλωση. Είναι πιο πιθανό να προσεγγίσετε το κοινό-στόχο σας σε 

αυτές τις ομάδες. Πώς να ξεκινήσετε; Κάντε έρευνα με λέξεις-κλειδιά και επιλέξτε να 

συμμετάσχετε στις ομάδες που πιστεύετε ότι είναι πιο κατάλληλες για εσάς και για την 

επιχείρησή σας. Οι ομάδες μπορεί να είναι τοπικές, εθνικές ή διεθνείς.  

 

4.2 Ιστοσελίδα 

Ένας καλά κατασκευασμένος ιστότοπος μπορεί να προσφέρει ισχυρά μηνύματα μάρκετινγκ, 

ανεξάρτητα από το αν η επιχείρησή σας είναι νέα και μικρή. Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας 

προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες κατάλληλα για πώληση μέσω του Διαδικτύου, τότε θα 

πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός δικτυακού τόπου ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Και με τους δύο τρόπους, έναν τυπικό δικτυακό τόπο ή έναν δικτυακό τόπο ηλεκτρονικού 

εμπορίου, είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοποιείτε και να συμβουλεύετε τα ακόλουθα: 
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 Να έχετε μια διεύθυνση URL που είναι εύκολο να θυμάστε. 

 Όλες οι σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις προσφορές, 

την αποστολή και το όραμα του οργανισμού και την ομάδα σας πρέπει να είναι ορατές.  

 Ο ιστότοπος πρέπει να είναι καλά δομημένος και εύκολος στην πλοήγηση.   

 Ο σχεδιασμός και τα χρώματα θα πρέπει να έχουν ωραία εμφάνιση. 

 Ο ιστότοπος θα πρέπει να είναι φιλικός προς τις έξυπνες συσκευές και να έχει responsive 

σχεδιασμό για κινητά τηλέφωνα, πίνακες και iPads.  

Ένας εύκολος και δωρεάν τρόπος για να δημιουργήσετε τον ιστότοπό σας είναι 

χρησιμοποιώντας9 

Wordpress: οι περισσότεροι πελάτες φιλοξενούνται στο WordPress. Η δομή είναι φιλική προς το 

χρήστη και προσαρμόσιμη. Μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας βασικό ιστότοπο δωρεάν.  

Squarespace: μια πλατφόρμα που συνιστάται για αρχάριους και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι 

πολύ εύκολο στη χρήση, αλλά πρέπει να πληρώσετε γι' αυτό..  

Μόλις δημιουργήσετε τον ιστότοπό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Analytics 

για να παρακολουθείτε και να αναλύετε την επισκεψιμότητα του ιστότοπού σας..  

 
9 Blue corona. “Why your business needs a website?” Retrieved form: http://shorturl.at/ckvV9 

https://wordpress.com/create/?currency=USD&sgmt=gb&utm_source=google&utm_campaign=Google_WPcom_Search_Brand_Desktop_RoW_en&utm_medium=paid_search&keyword=wordpress&creative=288247141199&campaignid=655562327&adgroupid=55312602867&matchtype=e&device=c&network=g&cpn=655562327&device=c&pl=&targetid=kwd-313411415&locationid=9061570&gclid=EAIaIQobChMI6ejN3tLZ4wIVCeR3Ch23XwkSEAAYASAAEgJ_l_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/205809798-Video-Series-Getting-Started-with-Squarespace
http://shorturl.at/ckvV9
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 Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη υπηρεσία ανάλυσης ιστού στο Διαδίκτυο.  

 Ένα δωρεάν εργαλείο ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Google. 

 Παρακολουθεί την επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου 

 Παρέχει στους δικτυακούς τόπους αναφορές 

 Παρέχει ένα SDK που επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων χρήσης από 

εφαρμογές iOS και Android , γνωστό ως Google Analytics για Εφαρμογές Κινητού 

 

4.3 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

Το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μία από τις εξαιρετικά αποτελεσματικές 

στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ. Είναι ένας άμεσος τρόπος να ενημερώνετε τους πελάτες σας 

για τις υπηρεσίες ή τις εκδηλώσεις σας, και είναι πάντα ενημερωμένο και μέρος της ταυτότητάς 

σας. Η τεράστια πλειονότητα των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για να επικοινωνεί με τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους υφιστάμενους 

πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες της. Ξεκινήστε τη μέρα σας ελέγχοντας τα email σας. 

Προγραμματίστε ποιες ώρες της ημέρας θα ελέγχετε τα email σας. Μια σχέση εμπιστοσύνης θα 

αρχίσει να δημιουργείται μεταξύ της επιχείρησής σας και των εξωτερικών συνεργατών και 

πελατών σας, αν απαντάτε σε καθημερινή βάση στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 

Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα με βάση τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας (π.χ. από 

Δευτέρα έως Παρασκευή μπορείτε να ελέγχετε τα email σας μία ώρα το πρωί και μία ώρα το 

απόγευμα) 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/IOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
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Λίστα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία μιας κοινότητας δικτύωσης για την επιχείρησή σας, 

δημιουργείτε μια λίστα email, συμπεριλαμβάνοντας τις υπάρχουσες επαφές σας. 

o Προσωπικές επαφές 

o Επαγγελματικές επαφές  

o Επαφές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

5.0 Ανάπτυξη ενός Σχεδίου Διαδικτυακού Μάρκετινγκ 

Ένα σχέδιο μάρκετινγκ παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και χρήσιμες πληροφορίες για τις 

δραστηριότητες επικοινωνίας και εκμετάλλευσης που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας 

συγκεκριμένης περιόδου, προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αν και το 

σχέδιο μάρκετινγκ θα προσδιορίσει όλα τα σχετικά κανάλια, το κοινό, τις πληροφορίες και το 

περιεχόμενο που πρέπει να παραχθούν και να διαδοθούν στο κοινό-στόχο.  

Οι στόχοι σου 

Ξεκινήστε να γράφετε το σχέδιο μάρκετινγκ καθορίζοντας τους στόχους σας. Πρέπει να 

δημιουργήσετε επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα σας; Μήπως πρέπει να πετύχετε likes στο 

Facebook; Μπορεί να έχετε περισσότερους από έναν στόχους για το διαδικτυακό σας 

μάρκετινγκ, αλλά αυτό το βήμα θα σας βοηθήσει να βρείτε ποιοι είναι οι στόχοι σας, να τους 

ιεραρχήσετε, να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα και να υπολογίσετε πόσες ώρες θα 

χρειαστούν για να εργαστείτε πάνω σε αυτούς.   
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Στοχευμένο Kοινό 

Το διαδικτυακό σας μάρκετινγκ θα έχει καλύτερες επιδόσεις αν αποσαφηνίσετε το στοχευμένο 

κοινό σας. Χρησιμοποιώντας την τμηματοποίηση του κοινού (όπως προαναφέρθηκε) μπορείτε 

να μάθετε ποιες είναι οι ομάδες-στόχοι σας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και πώς θα τις 

προσεγγίσετε..  

 

Ανάλυση SWOT 

Η ανάλυση SWOT είναι ένα ισχυρό εργαλείο που σας επιτρέπει να κατανοήσετε και να 

αξιολογήσετε την επιχείρησή σας. Ως τεχνική στρατηγικού σχεδιασμού, η ανάλυση SWOT σας 

βοηθά να εντοπίσετε τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές της 

επιχείρησής σας.  

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  

• Τι περιουσιακά στοιχεία έχετε, όπως 

πελάτες, εξοπλισμό, τεχνολογία; 

• Ποια περιουσιακά στοιχεία διαθέτετε, 

όπως γνώσεις, δίκτυο, δεξιότητες; 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

• Ποιοι πόροι σας λείπουν;  

• Θα χρειαστεί να εκπαιδευτείτε στις 

πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης; 

• Ποια διαδικασία επικοινωνίας 

χρειάζεται βελτίωση; 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

• Έχετε ισχυρή συνεργασία; 

• Διοργανώνετε μια εκδήλωση; 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ (ή απειλές) 

• Τι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις 

δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο; 
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Λογότυπο 

Το λογότυπο είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της επιχείρησής σας. Εάν δεν το έχετε ήδη 

αναπτύξει, είναι ζωτικής σημασίας να προχωρήσετε σε αυτό. Top 20 Δημιουργοί 

Λογότυπων online: Δημιουργήστε το Δικό σας Λογότυπο . 

 

 

Κανάλια & Εργαλεία 

Ποια εργαλεία και κανάλια θα χρησιμοποιήσετε για την προώθηση της επιχείρησής σας; Τα 

κανάλια και τα εργαλεία επικοινωνίας εξασφαλίζουν τη βελτίωση της προβολής της επιχείρησής 

σας και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με το κοινό-στόχο σας. Ένας δικτυακός τόπος, 

λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι τα 

καταλληλότερα εργαλεία για την ηλεκτρονική επιχείρησή σας.  

Διαφήμιση  

Το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας υπηρεσίας απαιτεί συχνά διαδικασίες 

διαφήμισης. Η πληρωμένη διαφήμιση στο Facebook ή η πληρωμένη δημοσίευση στον Τύπο θα 

σας βοηθήσει να προσελκύσετε περισσότερο κοινό. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε 

φυλλάδια ή φυλλάδιο τα οποία μπορείτε να μοιραστείτε μέσω του ιστότοπού σας, των 

λογαριασμών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε 

περίπτωση που διοργανώνετε μια εκδήλωση, τα πανό και οι αφίσες είναι ζωτικής σημασίας να 

εκτυπωθούν.  

 

https://www.oberlo.com/blog/online-logo-maker-free
https://www.oberlo.com/blog/online-logo-maker-free
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Εκδηλώσεις 

Τα συνέδρια και τα εργαστήρια παρέχουν μια εξαιρετική ευκαιρία να διευρύνετε το δίκτυό σας, 

να συναντήσετε ειδικούς, να ανταλλάξετε πληροφορίες και να μοιραστείτε την επιχειρηματική 

σας αποστολή και το όραμά σας. Μπορείτε να αναζητήσετε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται 

στην πόλη σας, στη χώρα σας ή σε όλο τον κόσμο. Αξιολογήστε και επιλέξτε εκείνες που 

δημιουργούν αξία για την επιχείρησή σας.  

Χρονοδιάγραμμα 

Το σχέδιο μάρκετινγκ μπορεί να ολοκληρωθεί με τη δημιουργία ενός συνολικού 

χρονοδιαγράμματος των δραστηριοτήτων που πρέπει να αναληφθούν κατά τη διάρκεια μιας 

χρονικής περιόδου. Αρχικά, μπορεί να σχεδιαστεί ένα χρονοδιάγραμμα ενός έτους.  

 

Παράδειγμα 

Εργασίες & δραστηριότητες Ποιος διάρκεια ζωής μήνες 

2019 2020 

N Δ Ι Φ M A M Ι Ι A Σ O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ανάπτυξη του Σχεδίου Μάρκετινγκ              

Ανάπτυξη του Λογότυπου              

Ανάπτυξη του Ιστότοπου              
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Ενημέρωση του δικτυακού τόπου              

Ανάπτυξη των προφίλ στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

             

Ενημέρωση των προφίλ στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

         

Ανάπτυξη του φυλλαδίου και της αφίσας              

Φυλλάδιο              

 

 

 

6.0 Διαδικτυακά εργαλεία για online πωλήσεις 

6.1 PayPal 

Το PayPal είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να πληρώνουν, να στέλνουν χρήματα 

και να δέχονται πληρωμές. Χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση δεδομένων και τεχνολογία κατά της 

απάτης για να διατηρεί τις πληροφορίες ασφαλείς, μειώνοντας τον κίνδυνο ηλεκτρονικής 

απάτης..  

Πώς μπορείτε να προσθέσετε ένα κουμπί πληρωμής PayPal στον ιστότοπό 

σας; 
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Πηγή: Youtube - Paypal  

6.2 Etsy 

Το Etsy είναι ένας δικτυακός τόπος ηλεκτρονικού εμπορίου που επικεντρώνεται σε χειροποίητα 

και vintage αντικείμενα και προμήθειες χειροτεχνίας. Τα αντικείμενα αυτά εμπίπτουν σε ένα 

ευρύ φάσμα κατηγοριών, όπως κοσμήματα, τσάντες, ρούχα, διακοσμητικά και έπιπλα σπιτιού, 

παιχνίδια, τέχνη, καθώς και προμήθειες και εργαλεία χειροτεχνίας. 

Πώς να πουλήσετε στο Etsy; 

https://www.youtube.com/embed/iVzQEf0IEYE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/iVzQEf0IEYE?feature=oembed
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Πηγή: Youtube - Cedcommerce 

 

6.3 WooCommerce 

Το Woo Commerce είναι μια ευέλικτη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ανοικτού κώδικα, που 

βασίζεται στο WordPress. Το Woo Commerce μετατρέπει τον ιστότοπό σας σε ηλεκτρονικό 

κατάστημα, δημιουργώντας επιλογές αποστολής, διαχειριζόμενο απόθεμα, ρυθμίσεις φόρων, 

αποδοχή πληρωμών μέσω πυλών όπως το PayPal και εξαγωγή λεπτομερών αναφορών για τη 

συνολική απόδοση του καταστήματός σας. Η πλατφόρμα παρέχει έναν οδηγό βήμα προς βήμα 

στην  εκκίνηση πωλήσεων online. 

Μια ιστορία επιτυχίας ενός καταστήματος που τροφοδοτείται από το 

WooCommerce.  

https://www.youtube.com/watch?v=dpfgGixOJAM
https://woocommerce.com/woocommerce-features/
https://woocommerce.com/woocommerce-features/
https://woocommerce.com/woocommerce-features/
https://www.youtube.com/embed/dpfgGixOJAM?feature=oembed
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