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Μερικά βασικά ερωτήματα 

– Ηλεκτρονικός τουρισμός. Τι είναι; 

– Έχει νόημα να ενσωματώσουμε το η-επιχειρείν στον τουρισμό και 

γιατί; 

– Ποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχει νόημα να υιοθετήσω ως τουριστική 

επιχείρηση και σε ποιο βαθμό; 

– Πως μπορώ να αξιολογήσω και να μετρήσω το όφελος του η-

επιχειρείν; 

 



Περιεχόμενα 

• Ηλεκτρονικό εμπόριο & επιχειρείν 

• Το η-εμπόριο/ επιχειρείν στην Ελλάδα 

• Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα H.E 

• Τουρισμός & διαδίκτυο 

• Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού τουρισμού 

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον τουρισμό 

• Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

• Κοινωνικά μέσα δικτύωσης & viral marketing 

• Συμπεράσματα 



Ηλεκτρονικό εμπόριο & επιχειρείν 

• «Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια νέα επιχειρηματική πρακτική. Σύγχρονες 
τεχνολογίες και μέθοδοι συνδυάζονται προκειμένου οι επιχειρήσεις να 
αυξήσουν την αξία τους, να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη τους και να 
μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα προσέγγισης όσο το δυνατόν περισσότερων 
πελατών.» 

– (ΣΕΠΕ – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας) 

• «Το ηλεκτρονικό επιχειρείν ορίζεται ως η μεταμόρφωση επιχειρηματικών 
διαδικασιών μέσω της χρήσης των τεχνολογιών του Internet.» 

– (IBM) 

• «Το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή 
διοικητικής συναλλαγής ή ανταλλαγής  πληροφοριών, η οποία εκτελείται με 
τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογίας πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών» 

– ECA (Electronic Commerce Association) 

• Το Ηλεκτρονικό  επιχειρείν  αποτελεί  ένα  υπερσύνολο  του  ηλεκτρονικού  
εμπορίου.  Μπορεί  να  περιλαμβάνει  προμήθειες,  πωλήσεις,  εσωτερικές  
διαδικασίες  μιας  επιχείρησης, συναλλαγές, κλπ 

 



Ηλεκτρονικό επιχειρείν 

• Ένα σύνολο από ενδο- και δι- επιχειρηματικές στρατηγικές και 

προηγμένες τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICTs) 

που αποσκοπούν: 

– στην αυτοματοποίηση και απλοποίηση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών 

– στη μείωση του κόστους 

– στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών 

– στην αύξηση της ποιότητας και της ταχύτητας παράδοσης 

– στη δημιουργία «εξατομικευμένων» σχέσεων με τους εμπορικούς 

εταίρους (δηλαδή επιχειρήσεις) και τους τελικούς καταναλωτές 



Η ανάγκη 

Αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αλλαγή στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών. Τεχνολογικές εξελίξεις. 

Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου 

Συνεχώς αυξανόμενος ανταγωνισμός 

Ανάγκη για εκσυγχρονισμό 

Επανασχεδιασμός επιχειρηματικών πρακτικών 

η-εμπόριο & η-επιχειρείν 



Σταθμοί 

 

WEB 2.0 



Στην Ελλάδα… 



Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 

• Το Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα προχώρησε στην 

ανάλυση και σύνοψη των κυριότερων αποτελεσμάτων της ετήσιας 

έρευνας για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στα νοικοκυριά και τον πληθυσμό για το 2010, όπως 

δημοσιεύθηκαν από τη Eurostat. 

• Βασικά συμπεράσματα: 

– Δυναμικότεροι χρήστες του διαδικτύου αναδεικνύονται οι άνδρες, οι 

νέοι ηλικίας 16-24 ετών, τα άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου και οι 

κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων. 

– Η ηλικία παραμένει σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της 

διείσδυσης του διαδικτύου. 

– Σταθερή η απόκλιση σε σχέση με την ΕΕ και για τα δύο φύλα. 

Η Αττική εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά διείσδυσης, ενώ η Κεντρική 

Ελλάδα τους υψηλότερους δείκτες ανάπτυξης 



Το η-εμπόριο/ επιχειρείν στην Ελλάδα 

• Τα στατιστικά στοιχεία των διαφανειών 9-18 παρουσιάζονται από 

την έρευνα  του  Εργαστηρίου  Ηλεκτρονικού  Εμπορίου  

(ELTRUN)  του Οικονομικού  Πανεπιστημίου Αθηνών για την 

συνολική αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου (B-C) επιχειρήσεων 

προς καταναλωτές στην Ελλάδα και της συμπεριφοράς των 

Ελλήνων on-line καταναλωτών.  

• Η  ποσοτική  έρευνα  διεξήχθη  την  περίοδο  Σεπτέμβριος  –  

Οκτώβριος 2010  σε  1106 on-line Έλληνες  καταναλωτές 

 



Λόγοι χρήσεις Internet των online καταναλωτών 



On line αγορές 

 



Χρήματα που δαπανήθηκαν για εισιτήρια 

 



Κριτήρια καταναλωτών για on line αγορές 

 



Εμπιστοσύνη για τα on line καταστήματα 

 



Λόγοι μη πραγματοποίησης αγορών από χρήστες 

του διαδικτύου 

 



On line συναλλαγές 

 



On line καταναλωτές 

 



On line καταναλωτές 

 



Ευκαιρίες Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

• Εμβέλεια 

– Αριθμός πελατών 

– Αριθμός κατηγοριών και προϊόντων  

• Αφθονία 

– Λεπτομερής περιγραφή προϊόντων, τιμών και διαθεσιμότητας 

• Δεσμοί 

– Συνδέσεις με συνεργάτες  



Πλεονεκτήματα H.E 

• Βελτίωση λειτουργίας επιχειρήσεων 

– Προώθηση προϊόντων (εξατομίκευση περιεχομένου) 

–  Πρόσβαση σε νέες αγορές (παροχή υπηρεσιών) 

–  Περιορισμός του κόστους για επικοινωνία 

–  Ταχύτερη παράδοση προϊόντων (χρηματιστήριο, μέσα ενημέρωσης) 

–  Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών (υποστήριξη σε 24ωρη βάση, FAQs) 

–  Βελτίωση δημόσιας εικόνας επιχείρησης (brand name) 



Πλεονεκτήματα H.E 

• Αλλαγή προτύπων (νέα προϊόντα - λειτουργικές δομές) 

• Χαμηλότερες τιμές προϊόντων 

– Αυτοματοποίηση δραστηριοτήτων 

– Κατάργηση μεσαζόντων 

• Μετασχηματισμός επιχειρήσεων 

– Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 

– Νέες σχέσεις με τους πελάτες (προσαρμογή παραγωγής στην ζήτηση) 



Πλεονεκτήματα H.E 

• Αύξηση αγοραστικής παραγωγικότητας 

– Διευκόλυνση διερεύνησης αγοράς 

• Αύξηση ανταγωνιστικότητας 

– Πληθώρα ανταγωνιστών εντός και εκτός συνόρων 

– Προϊόντα πρόσθετης αξίας (υποστήριξη, βελτιωμένη ποιότητα) 

• Βελτίωση διαχείρισης πληροφοριών 

– Η ψηφιακή υποδομή αυξάνει την πληροφορία που συλλέγεται αλλά και 
που μπορεί να επεξεργαστεί 

– Τεκμηρίωση αποφάσεων με ακρίβεια και αξιοπιστία 

• Καλύτερος έλεγχος αποθεμάτων 

– Μείωση αποθεμάτων 

– Μικρότερος χρόνος ολοκλήρωσης παραγγελίας οδηγεί σε μικρότερο 
απόθεμα που η επιχείρηση πρέπει να διατηρεί 

– Πρόβλεψη επιπέδου αναγκών 

 



Μειονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου 

• Δυσκολία αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών διαδικασιών 

– Δυσκολία στην χρήση πολύπλοκων υπολογιστικών συστημάτων 

• Θέματα ασφάλειας 

– Μετάδοση ευαίσθητων πληροφοριών 

– Επιβεβαίωση ταυτότητας αποστολέα 

• Δυσκολία εκτίμησης πλεονεκτημάτων έναντι κόστους ανάπτυξης 

εφαρμογών 

• Δυσκολία στην χρήση πολύπλοκων υπολογιστικών συστημάτων – 

παύση λειτουργίας μετά από αυξημένη ζήτηση 

• Αποστολή προϊόντων 



Κύριες Κατηγορίες Η.Ε. 



Τουρισμός & διαδίκτυο 

• Στις 2 Φεβρουαρίου, η Google Ελλάδας , στο Αθηνών Αρένα, 

διοργάνωσε την πρώτη ενημερωτική ημερίδα σχετικά με τον 

τουρισμό, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Τουρισμού, του ΕΟΤ και του ΣΕΤΕ 



Τουρισμός & διαδίκτυο: Πλεονεκτήματα & 

ευκαιρίες 

• Ποικιλία 

• Φθηνότερες λύσεις 

– όσο εντείνεται η οικονομική κρίση, τόσο θα αυξάνεται ο αριθμός των 

τουριστών που στρέφονται στο internet 

• Το 2012 αναμένεται η Ευρώπη να αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος 

παίκτης στη διαδικτυακή ταξιδιωτική αγορά (John Kent, CEO 

του youtravel.com & Aquis Hotels) 

• Το διαδίκτυο όχι μόνο έχει αλλάξει τις συνήθειες των ταξιδιωτών 

αλλά διευκολύνει και τους επιχειρηματίες, αφού όλη η πληροφορία 

που χρειάζονται σχετικά με τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις 

των ταξιδιωτών βρίσκεται μπροστά στα μάτια τους με ένα μόνο κλικ 



Σύγχρονες τάσεις του internet  

• Αναζήτηση 

• Χρήση του video 

• Social networks ως μέσα ανταλλαγής εμπειριών και πληροφοριών 

• Eύρεση πληροφορίας εν κινήσει, μέσω του κινητού. 

 



Στοιχεία της Google σχετικά με το online και τον 

τουρισμό 

• Οι μηχανές αναζήτησης αποτελούν ένα πολύτιμο πλοηγό για την 

διαδικτυακή ταξιδιωτική έρευνα: 8 από τους 10 ταξιδιώτες που 

χρησιμοποιούν διαδικτυακή πληροφόρηση ξεκινούν από μηχανές 

αναζήτησης για να βρουν σχετική πληροφόρηση 

• Η εντατική χρήση των διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης είναι 

εμφανής: 75% των ταξιδιωτών οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει 

μηχανές αναζήτησης, έκαναν 6 ή περισσότερες αναζητήσεις 

• Υψηλή ανάκληση για διαδικτυακές διαφημίσεις που αφορούν σε 

όλο το φάσμα ενός ταξιδιού: 3 από τους 4 ταξιδιώτες οι οποίοι 

έχουν πραγματοποιήσει έρευνα στο διαδίκτυο, θυμούνται να έχουν 

δει διαδικτυακές διαφημίσεις, διαφημίσεις display και διαφημίσεις 

σε μηχανές αναζήτησης 

 



Στοιχεία της Google σχετικά με το online και τον 

τουρισμό 

• Η διαφήμιση σε μηχανές αναζήτησης, οι διαφημίσεις display και τα 

ενημερωτικά emails είναι οι πλέον αποτελεσματικές όσον αφορά το 

κατά πόσο επηρεάζουν τις αποφάσεις που αφορούν σε κρατήσεις 

• Το διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό κανάλι κρατήσεων υπηρεσιών 

τουρισμού μεταξύ των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου και 

ιδιαίτερα σημαντικό για αεροπορικές κρατήσεις και για κρατήσεις 

διαμονής 

• Η τιμή και ο προορισμός είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τη διαδικασία αποφάσεων για ένα ταξίδι. Οι καλές 

τιμές θεωρούνται κινητήριος δύναμη για τις online αγορές. 

• Τα έσοδα από τον online τουρισμό αγγίζουν το 1 τρισεκατομμύριο 

ετησίως και αυτό δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο! 



Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού τουρισμού 

Για τους πελάτες / καταναλωτές 

• Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

• Παροχή καλύτερων και περισσότερων επιλογών στους ταξιδιώτες, καθώς είναι 
εφικτή η επιλογή ανάμεσα σε μεγάλο αριθμό προμηθευτών και 
προϊόντων/υπηρεσιών. 

• Δυνατότητα αναζήτησης σχετικών και λεπτομερών πληροφοριών για προϊόντα 
και υπηρεσίες άμεσα (μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα) και όχι σε ημέρες ή 
εβδομάδες. 

• Δυνατότητα λήψης εξειδικευμένων υπηρεσιών και δημιουργίας ενός 
«προσωπικού πακέτου διακοπών» ανάλογα με τον τρόπο ζωής, τις 
προτιμήσεις και τις απόψεις του πελάτη. 

• Πρόσβαση 24/7. 

• Ευκολία στη χρήση. Λόγω της ευρείας εξάπλωσης και διείσδυσης του 
Διαδικτύου, η πρόσβαση σε αυτό το μέσο είναι εφικτή για ένα μεγάλο ποσοστό 
καταναλωτών, οι οποίοι ξέρουν να το χρησιμοποιούν με ευκολία. 

• Δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλους πελάτες σε ηλεκτρονικές κοινότητες 
και ανταλλαγής ιδεών ή σύγκρισης εμπειριών. 

 



Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού τουρισμού 

• Για τους τουριστικούς προορισμούς 

– Μειώνεται η εξάρτηση των τουριστικών προορισμών από τους 

ταξιδιωτικούς πράκτορες, εφόσον μπορούν πλέον να προβάλλονται 

μέσω του Διαδικτύου σε διεθνείς αγορές. 

– Προωθείται σε παγκόσμιο επίπεδο ο πολιτισμός ενός προορισμού και 

με αυτό τον τρόπο αποτελεί πόλο έλξης και κίνητρο προσέλκυσης 

τουριστών. 

– Μειώνεται το κόστος προβολής και διαφήμισης. 

– Οι εφαρμογές ΤΠΕ συνεισφέρουν στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών 

και την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια 

παραμονής τους στον προορισμό, π.χ. με τη βοήθεια των υπηρεσιών 

κινητής τεχνολογίας. 

 



Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού τουρισμού 

Για τις τουριστικές επιχειρήσεις 

– Επέκταση της θέσης μιας τουριστικής επιχείρησης σε εθνικές και 

διεθνείς αγορές  

– Όλοι οι άμεσοι τουριστικοί προμηθευτές μπορούν πλέον μέσω του 

Διαδικτύου να πωλήσουν προϊόντα και υπηρεσίες απευθείας στον 

πελάτη, χωρίς την χρησιμοποίηση και την ανάγκη κάποιου μεσάζοντα. 

– Ενίσχυση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο 

να μειώσουν το χάσμα με τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

– Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών  λόγω 

ανταγωνισμού. 

– Καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών, που βασίζεται στην 

έρευνα, την αλληλεπίδραση και τη συλλογή πληροφοριών. 

– Απλοποίηση και αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών 

που συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος και μείωση της γραφειοκρατίας. 

– Βελτιώνεται η εικόνα της επιχείρησης. 

 



Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

• GIS,  e-ticketing,  mobile apps,  CRM, Supply Chain Management, 

ηλεκτρονικές προμήθειες, VoIP, ERP, online  booking systems κτλ 



Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 

• Ψηφιακά    συστήματα    ικανά    να ενσωματώσουν,    

αποθηκεύσουν,    αναλύσουν    και    παρουσιάσουν    γεωγραφικά 

συσχετισμένες πληροφορίες. 

http://gr.webcams.travel 

http://gr.webcams.travel/


Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (C.R.M.) 

• Η  Διαχείριση  Σχέσεων  Πελατών  ή  Customer  Relationship  
Management  (C.R.M.) στοχεύει στη δημιουργία, διατήρηση και 
ενδυνάμωση των σχέσεων μιας επιχείρησης με  τους  πελάτες  της,  
μέσω  της  καλύτερης  κατανόησης  και  ικανοποίησης  των 
αναγκών   και   επιθυμιών   τους. 

• Τα  ξενοδοχεία  Starwood  έχουν  αναπτύξει CRM  εφαρμογές  
όπου  ο  πελάτης  μπορεί,  όταν  κάνει  την  κράτηση  στην  
ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, να δημιουργήσει το προφίλ του και να 
«φτιάξει» τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες   που   ταιριάζουν   στις   
επαγγελματικές   του   ανάγκες   αλλά   και   στην προσωπικότητα 
του (π.χ. να καθορίσει τι είδους μαξιλάρι, προϊόντα μπάνιου και 
ποτά θα  έχει  στο  δωμάτιο  του,  τι  είδους  εφημερίδες  θέλει  
κάθε  πρωί  κλπ.) 

• Η    επιχείρηση    συμπεριφέρεται    πελατοκεντρικά,    δηλαδή 
αντιμετωπίζει τον κάθε πελάτη διαφορετικά, και στοχεύει στη 
δημιουργία ισχυρών δεσμών με τον πελάτη 



E-ticketing 

• Το e-ticket είναι ένα εισιτήριο σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο 

μπορεί να εκδοθεί από οποιοδήποτε  ηλεκτρονικό  κανάλι,  μέσω  

μιας  ιστοσελίδας,  ενός  PDA,  ενός  3G τηλεφώνου  κτλ. 

• Ειδικά  όσον  αφορά  τις  αεροπορικές  εταιρείες,  αυτή  η  μορφή 

εισιτηρίου γρήγορα αντικατέστησε τα παλιά πολύ-επίπεδα χάρτινα 

εισιτήρια και απ’ το 2008 κατέστη υποχρεωτική για τα μέλη της 

IATA. 

• Με  το  e-ticket  όλες  οι  διαδικασίες,  απ’  την  κράτηση  μέχρι  την  

επιβίβαση,  γίνονται πιο  πρακτικές,  γρήγορες  και  ασφαλείς.  



Παγκόσμια Συστήματα Διανομής – GDS 

• Τα Παγκόσμια Συστήματα Διανομής (Global Distribution Systems, 

GDS), τα οποία συνέδεσαν ταξιδιωτικά πρακτορεία με ταξιδιωτικά 

γραφεία αεροπορικών εταιρειών καθώς και με τους υπόλοιπους 

κλάδους παροχής   τουριστικών   υπηρεσιών   (ξενοδοχεία,   

ναυτιλιακές   εταιρείες,   εταιρείες ενοικιάσεως  αυτοκινήτων)  σε  

παγκόσμιο  επίπεδο.  

• Κυρίαρχη  θέση  στην  τουριστική αγορά  κατέχουν  το  Galileo,  το  

Sabre,  το  Amadeus  και  το  Worldspan. 



Συστήματα online κρατήσεων 

• Τα  συστήματα  online  κρατήσεων  παρέχουν  το  πλήρες  

τεχνολογικό  υπόβαθρο  που απαιτείται  ώστε  ένας  ταξιδιωτικός  

οργανισμός  ή  ένα  ξενοδοχείο,  να  αξιοποιήσει πλήρως  την  

υπάρχουσα  υποδομή  του  και  να  προχωρήσει  σε  πωλήσεις  

μιας  ευρείας γκάμας υπηρεσιών (π.χ. κρατήσεις σε πτήσεις και 

ξενοδοχεία, εκδρομές, τουριστικά πακέτα) online, μέσα από τη δική 

του ιστοσελίδα ή μέσα από τρίτα συνεργαζόμενα websites 



Εφαρμογές κινητής τεχνολογίας 

• Η χρήση τεχνολογιών κινητής πλατφόρμας στον τουρισμό (m-

tourism) συνιστά μια από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις 

στον τουρισμό και βασικό παράδειγμα εξατομικευμένης υπηρεσίας.  

• Στις εφαρμογές κινητής πλατφόρμας είναι έντονη η παρουσία 

πολυμέσων και γεωγραφικά προσαρμοσμένων υπηρεσιών.  

Εφαρμογές όπως οι φορητοί ξεναγοί με δυνατότητες αποθήκευσης 

δεδομένων, προγραμματισμού,  γεωγραφικού εντοπισμού καθώς 

και βέλτιστου συνδυασμού και χρονοπρογραμματισμού 

επισκέψεων παρέχουν τη δυνατότητα οργάνωσης και 

βελτιστοποίησης των περιηγήσεων σε πόλεις ή μουσεία και 

αξιοθέατα.  

• Η Apple έχει ήδη δημιουργήσει 3.700 ταξιδιωτικές  

εφαρμογές για το i- phone 



Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης και Μάρκετινγκ 

Τουριστικών Προορισμών (Destination Management) 

• Η  ολοκληρωμένη  ηλεκτρονική  διαχείριση  προορισμού  μέσω  

του  διαδικτύου  αφορά  στη δυνατότητα  που  παρέχουν  

ορισμένες  διαδικτυακές  τουριστικές  πύλες,  συνήθως  εθνικών 

τουριστικών οργανισμών (Destination Management Organization- 

DMO), για πλήρη οργάνωση μίας επίσκεψης από το χρήστη, με 

online κρατήσεις σε όλα τα στάδιά της.  
http://www.europetravel.gr 

http://www.europetravel.gr/


 Web 2.0  

• Η  έννοια του Web 2.0 αναφέρεται στη δεύτερη  γενιά  των  
υπηρεσιών  Διαδικτύου  όπως  τα  wikis,  τα  blogs,  τα  podcasts,  
τα sites  κοινωνικής  δικτύωσης,  που  δίνουν  έμφαση  στο  
περιεχόμενο  που  παράγεται απ’ τον   ίδιο   τον   χρήστη   (user-
generated   content).  

• Π.χ tripadvisor 



Εργαλεία του Web 2.0 

• Blogs, RSS, Wikis, Podcasts, Tagging/Geotagging, social 

networking 



Δημιουργία αποτελεσματικής παρουσίας στο 

Διαδίκτυο 

• Καθορισμός των στόχων 

• Κατανόηση των αναγκών των πελατών 

• Επιλογή του URL 

• Ιεράρχηση και δόμηση του περιεχομένου  

• Σχεδιασμός των ιστοσελίδων 

• Δημιουργία βάσεων δεδομένων και ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

εφαρμογών 

• Πλήρης έλεγχος του δικτυακού τόπου  

• Υποστήριξη / συντήρηση του δικτυακού τόπου  



Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ: Τι είναι? 

• …’η επίτευξη των στόχων μάρκετινγκ με την εφαρμογή ψηφιακών 

τεχνολογιών’ – Chaffey et al. 2006 

• Ψηφιακές τεχνολογίες: διαδικτυακά μέσα (ιστότοποι, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο), ψηφιακά κανάλια (ασύρματα ή κινητά δίκτυα), μέσα 

αναμετάδοσης ψηφιακών τηλεοπτικών προγραμμάτων (καλωδιακή 

δορυφορική τηλεόραση ) 



Χρήση του διαδικτύου στο μάρκετινγκ 

• Εντοπισμός 

– Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Διαδίκτυο στην έρευνα 

μάρκετινγκ για να ανακαλύψουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες των 

πελατών? 

• Πρόβλεψη 

– Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Διαδίκτυο στην έρευνα 

μάρκετινγκ για να προβλέψουμε τη ζήτησης 

• Ικανοποίηση 

– Πως μπορούμε να σχεδιάσουμε ιστοτόπους με μεγαλύτερη 

λειτουργικότητα, εξυπηρέτηση κτλ 



Θεωρήσεις μάρκετινγκ 

• Μάρκετινγκ διαδικτύου (Internet marketing) 

– Αναφέρεται στην εξωτερική θεώρηση του τρόπου με τον οποίο το 

Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με παραδοσιακά 

μέσα για την απόκτηση και παροχή υπηρεσιών σε πελάτες 

• Ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) 

– Αφορά στην εφαρμογή των ακόλουθων τεχνολογιών (ηλεκτρονικά 

κανάλια) για την εισαγωγή ενός προϊόντος στην αγορά 

• Ιστός, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, βάσεις δεδομένων κ.α. 

• Μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης, διαδικτυακή διαφήμιση κ.α 

• Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) 



Σχέδιο e-marketing 

Ανάλυση της 
κατάστασης 

Στόχοι 

Στρατηγική 

Τακτικές 

Ενέργειες 

Έλεγχος 

Που βρισκόμαστε τώρα? 

Που θέλουμε να φτάσουμε? 

Πως θα φτάσουμε εκεί? 

Πως ακριβώς θα φτάσουμε εκεί? 

Ποιο είναι το σχέδιο μας? 

Φτάσαμε εκεί που θέλαμε? 



Ανάλυση της κατάστασης 

• Ορισμός: Ανάλυση του περιβάλλοντος και εξέταση των 

εσωτερικών διαδικασιών και πόρων για την ενημέρωση της 

στρατηγικής 

 

• Σκοπός: η κατανόηση του τωρινού και μελλοντικού περιβάλλοντος 

στο οποίο δραστηριοποιείται μια επιχείρηση, προκειμένου να 

καθοριστούν ρεαλιστικοί στόχοι που λαμβάνουν τι συμβαίνει στην 

αγορά. 



Ανάλυση κατάστασης: Τι περιλαμβάνει 

• Ανάλυση της ζήτησης 

• Ανάλυση του ανταγωνισμού 

• Ανάλυση μεσαζόντων 

• Εσωτερικός έλεγχος μάρκετινγκ 



Ανάλυση της ζήτησης 

• Αποτίμηση της ζήτησης για υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου 

μεταξύ υπαρχόντων και πιθανών πελατών  

• Εξετάζει την τρέχουσα και την προβλεπόμενη χρήση από τον 

πελάτη κάθε ψηφιακού καναλιού στις διάφορες αγορές στόχους 

– Ποιο είναι το ποσοστό των πελατών που έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο? 

– Ποιο ποσοστό των πελατών είναι έτοιμο να αγοράσει το προϊόν μέσω 

διαδικτύου? 

– Ποιο ποσοστό των πελατών δεν είναι έτοιμο να αγοράσει το προϊόν 

μέσω διαδικτύου, αλλά επηρεάζεται από πληροφορίες στον Ιστό για 

αγορές εκτός Ιστού? 

– Ποια είναι τα εμπόδια αποδοχής από τους πελάτες και μπορούμε να τα 

αμβλύνουμε? 

 



Ανάλυση του ανταγωνισμού 

• Εξέταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού επιχειρείν που προσφέρουν 

υπάρχοντες και νέοι ανταγωνιστές και η αποδοχή από τους 

πελάτες τους 

• Μελετώντας ιστοτόπους των ανταγωνιστών θα πρέπει να 

εντοπίσουμε: 

– Νέες προσεγγίσεις από υπάρχουσες εταιρίες 

– Νέες εταιρείες που μπαίνουν στο διαδίκτυο 

– Νέες τεχνολογίες, τεχνικές σχεδιασμού και εξυπηρέτησης πελατών που 

προσφέρει ο ιστότοπος και μπορούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

 



Ανάλυση του ανταγωνισμού 

Ευκινησία  Εμβέλεια
Ικανότητα ανταγωνισμού=

Χρόνος εισαγωγής στην αγορά



Ποιότητα προϊόντος  Ποιότητα υπηρεσιών
Αξία για τον πελάτη (αντίληψη μάρκας) =

Τιμή Χρόνος εκπλήρωσης





Ταχύτητα με την οποία μια εταιρεία 
είναι ικανή να προσαρμόσει τη 
στρατηγική της στις νέες απαιτήσεις 
των πελατών 

Ικανότητα σύνδεσης με πιθανούς και 
υπάρχοντες πελάτες ή η προώθηση 
προϊόντων και η δημιουργία νέας 
δραστηριότητας σε νέες αγορές 



Ανάλυση μεσαζόντων 

• Προσδιορισμός μεσαζόντων που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη 

αγορά 

 

• Π.χ ένα ηλ. Βιβλιοπωλείο θα πρέπει να κρίνει σε ποιους 

ιστότοπους σύγκρισης (π.χ kelkoo) αντιπροσωπεύεται αυτό και οι 

ανταγωνιστές του 



Εσωτερικός έλεγχος μάρκετινγκ 

• Αξιολόγηση της ικανότητας πόρων μιας επιχείρησης (άνθρωποι, 

διαδικασίες, τεχνολογία) να αναπτύξουν ηλεκτρονικό μάρκετινγκ σε 

σχέση με τους ανταγωνιστές τους 

 

– Αποτελεσματικότητα της επιχείρησης 

– Αποτελεσματικότητα μάρκετινγκ 

– Αποτελεσματικότητα Διαδικτύου 



Καθορισμός στόχων 

• SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time – 

constrained) 

 

• Οι στόχοι θα πρέπει να είναι: συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, 

επιτεύξιμοι, ρεαλιστικοί και με χρονικά όρια 



Συμβολή δικτύου στα έσοδα, προώθηση, 

υπηρεσίες 

• Αξιολόγηση της άμεσης ή έμμεσης συμβολής του Διαδικτύου στις 

πωλήσεις, ειδικά ως ποσοστό των συνολικών εσόδων από τις 

πωλήσεις. 

 



Αξιολόγηση επικοινωνιών μάρκετινγκ 

Βήμα 0 
• Όγκος = Μοναδικοί επισκέπτες/Εμβέλεια (%) 

Βήμα 1 
• Ποιότητα = ποσοστά μετατροπής κα αποχώρησης 

Βήμα 2 
• Κόστος = κόστος ανά κλίκ (CPC) 

Βήμα 3 
• Κόστος ανά απόκτηση (CPA) 

Βήμα 4 
• Απόδοση επένδυσης στην καμπάνια (%) 

Βήμα 5 
• Μετρικά δημιουργίας μάρκας 

Βήμα 6 
• Διαχρονική αξία 

Π
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Ορολογία 

• Πηγή παραπομπής (referrer) 

– Π.χ πληρωμένη αναζήτηση, μάρκετινγκ συνεργασίας, διαδικτυακή 

διαφήμιση, απευθείας επίσκεψη 

• Κόστος ανά απόκτηση (CPA) 

– Το κόστος απόκτησης ενός νέου πελάτη. Τυπικά περιορίζεται στο 

κόστος επικοινωνίας και αναφέρεται στο κόστος ανά πώληση για νέους 

πελάτες.  

• Επιτρεπόμενο κόστος ανά απόκτηση (allowable CPA) 

– Το μέγιστο επιτρεπόμενο κόστος για την εύρεση πιθανών ή νέων 

πελατών με κέρδος. 

• Ρυθμός αποχώρησης (bounce rate) 

– Ποσοστό επισκεπτών που μπαίνουν σε ένα ιστότοπο και φεύγουν 

αμέσως αφού είδαν μόνο μια σελίδα 



0: όγκος ή αριθμός επισκεπτών 

• Συνήθως μετριέται ανά χιλιάδες μοναδικών επισκεπτών. 

• Εμβέλεια (%) – μερίδιο κοινού στο διαδίκτυο 

– Με χρήση εργαλείων δεδομένων ομάδων (www.netratings.com; 

www.hitwise.com, www.google.com/trends/ ) 

http://www.netratings.com/
http://www.hitwise.com/
http://www.google.com/trends/
http://www.google.com/trends/


1: Ποιότητα ή ρυθμοί μετατροπής 

• Δείχνει την αναλογία των επισκεπτών από διαφορετικές πηγές που 

προχωρούν σε συγκεκριμένες ενέργειες μάρκετινγκ, π.χ 

συνδρομή… 

• Π.χ από τους επισκέπτες ένα 10% δημιουργεί αποτέλεσμα (π.χ 

σύνδεση στο λογαριασμό, ζήτηση προσφοράς κ.α) 



2: Κόστος ανά κλίκ 

• Κόστος ανά κλικ 

– Το κόστος αυτό υπολογίζεται  συνήθως από εργαλεία που 

προσφέρονται από τις μηχανές αναζήτησης (π.χ google adwords) 

• Π.χ 2 ευρώ ανά κλικ 



3: Κόστος ανά ενέργεια ή απόκτηση 

• Κόστος ανά ενέργεια ή απόκτηση 

– Όταν το κόστος ανά πελάτη συνδυάζεται με τη μετατροπή σε 

αποτελέσματα 

• Π.χ. 20 ευρώ κόστος ανά απόκτηση, δεδομένου ότι 1/10 πραγματοποιεί 

κάποια ενέργεια 

 



4: Απόδοση επένδυσης (ROI) 

• Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση οποιασδήποτε δραστηριότητας 

μάρκετινγκ ή επένδυσης 

• Υποθέτουμε ότι το ROI βασίζεται μόνο στην αξία των πωλήσεων ή 

ότι η κερδοφορία βασίζεται στο κόστος ανά κλικ και το ρυθμό 

μετατροπής 

Κέρδος από την πηγή παραπομπής

Ποσό που ξοδεύτηκε για τη διαφήμιση στην πηγή παραπομπής
ROI 

Συνολικά έσοδα πωλήσεων από την πηγή παραπομπής

Ποσό που ξοδεύτηκε για τη διαφήμιση στην πηγή παραπομπής
ROAS 



5: Μέτρηση δημιουργίας μάρκας 

• Πρόκειται για το αντίστοιχο των εκτός δικτύου μετρικών 

διαφημίσεων π.χ. αναγνωρισιμότητα μάρκας, ανάκληση 

διαφημίσεων στη μνήμη, προτίμηση μάρκας και πρόθεση αγοράς. 

(www.dynamiclogic.com) 

• Παράδειγμα 

http://www.dynamiclogic.com/


6: Απόδοση στην επένδυση βασισμένη στη 

διαχρονική αξία 

• Η αξία απόκτησης ενός πελάτη δε βασίζεται μόνο στην αρχική 

αγορά αλλά στην εφ’ όρου ζωής αξία του πελάτη. 

• Σύνθετα μοντέλα 

• Π.χ  μια τράπεζα χρησιμοποιεί ένα μοντέλο καθαρής αξίας για 

ασφαλιστικά προϊόντα, το οποίο εξετάζει την αξία σε διάρκεια 10 

ετών, αλλά εστιάζεται κυρίως στα αποτελέσματα 5 ετών και 

λαμβάνει υπόψη τα εξής στοιχεία: 

– Κόστος απόκτησης 

– Ποσοστά διατήρησης 

– Απαιτήσεις 

– Δαπάνες  

 



Βασικοί Μέθοδοι Βελτιστοποίησης 

• SEO –Search Engine Optimization 

– Δομημένη μέθοδος για τη βελτίωση της θέσης μιας εταιρίας ή των 

προϊόντων της στη λίστα των φυσικών ή οργανικών αποτελεσμάτων 

των μηχανών αναζήτησης 

– Παρ’ όλο που κάθε μηχανή αναζήτησης διαθέτει το δικό της 

εξελισσόμενο αλγόριθμο με εκατοντάδες συντελεστές στάθμισης 

απόρρητους, υπάρχουν κάποιοι κοινοί συντελεστές που επηρεάζουν 

τις κατατάξεις στις μηχανές αναζήτησης 



Μηχανή αναζήτησης 

• Κάθε μηχανή αναζήτησης έχει έναν Web Crawler (ή spider), που 

επισκέπτεται κάθε σύνδεσμο που εντοπίζει σε μια σελίδα. 

• Ο ρόλος  του  είναι  να  συλλέγει  πληροφορίες  από  κάθε  σελίδα  

που  επισκέπτεται, να  τις  αναλύει  και  να  τις  αποθηκεύει  σε  ένα  

ευρετήριο  με  την  χρήση  κάποιων κριτηρίων. 

• Όταν ο χρήστης εισάγει κάποια λέξη ή φράση σχετικά με το 

αντικείμενο που αναζητά, ο αλγόριθμος αναζήτησης ψάχνει μέσα 

στο ευρετήριο για ιστοσελίδες που είναι σχετικές με τους όρους 

αναζήτησης και επιστρέφει μια λίστα αποτελεσμάτων από τις πιο 

σχετικές ιστοσελίδες. 

 



Διαφορές αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης 

google yahoo 



Συμπεριφορά χρηστών 

• Το 90% βλέπει μόνο τα αποτελέσματα που βρίσκονται στις πρώτες 

τρεις σελίδες 

• Το 62% των χρηστών των μηχανών αναζήτησης επισκέπτονται τις 

σελίδες που βρίσκονται στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων 

• Το 41% των χρηστών των μηχανών αναζήτησης όταν δεν βρίσκουν 

αυτό που ψάχνουν στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων 

αναζήτησης αναφέρουν ότι αλλάζουν τους όρους αναζήτησης ή 

ακόμη και μηχανή αναζήτησης 

• iProspect, Jupiter Research, 2006 



PageRank 

• Αριθμός εισερχόμενων συνδέσμων 

• Όσο περισσότερους συνδέσμους διαθέτει ένας ιστότοπος από 

άλλους ιστοτόπους υψηλής ποιότητας, τόσο καλύτερη κατάταξη 

θα έχει. 

• Συμπερίληψη σε καταλόγους όπως Yahoo!, Business.com, 

Open Directory- www.dmoz.org 

 

http://www.dmoz.org/


Φυσικά ή οργανικά αποτελέσματα 



Κανόνες καλής πρακτικής 

• Η βελτιστοποίηση ενός ιστοτόπου πρέπει να βασίζεται κατά πρώτο 

λόγο στη διευκόλυνση των επισκεπτών  

•  Η βελτιστοποίηση για µηχανές αναζήτησης (SEO) ουσιαστικά 

προωθεί την εµφάνιση ενός ιστοτόπου ανάµεσα στα αποτελέσµατα 

αναζήτησης. 

• Ποτέ δεν πρέπει να σχεδιάζουμε έναν ιστότοπο με γνώμονα μόνο 

τις μηχανές αναζήτησης, αλλά με γνώμονα την ικανοποίηση των 

χρηστών του ιστοτόπου 



Επιλογή ονόματος χώρου (domain name) 

• Η διεύθυνση μιας ιστοσελίδας παίζει πλέον πολύ σημαντικό ρόλο 

στην βελτιστοποίηση της 

• Αν μια ιστοσελίδα έχει ένα όνομα domain που ταιριάζει με τις 

λέξεις-κλειδιά της, έχει ήδη βελτιστοποιηθεί κατά 25% 

• Σημαντικά χαρακτηριστικά: 

– Μικρό μέγεθος (1-2 λέξεις κλειδιά) 

– Εύκολη απομνημόνευση 

– Όχι πολλά ειδικά σύμβολα (-,_) 

– Ηλικία  

•  Σύμφωνα  με  την  CNET  News  το domain  business.com  πωλήθηκε  το  

1999  έναντι  $7,5  εκατομμυρίων 

 



Ετικέτα τίτλου  

• Αν μια λέξη κλειδί εμφανίζεται στην ετικέτα τίτλου, τότε έχει 

μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανιστεί ψηλά στη λίστα 

αποτελεσμάτων σε μια πιθανή αναζήτηση. 

• … A title tag tells both users and search engines what the topic 

of a particular page is.  



Σωστές πρακτικές για τις ετικέτες τίτλου σελίδας  

• Ακριβής περιγραφή του περιεχομένου της σελίδας 

• Δημιουργήστε μοναδικές ετικέτες τίτλου για κάθε σελίδα 

• Χρησιμοποιήστε περιεκτικούς, περιγραφικούς τίτλους 

 



Επιλογή λέξεων-φράσεων κλειδιών 

• Πολύ σημαντικό βήμα 

• Εκτενής καταγραφή λέξεων κλειδιών (φίλους, ανταγωνιστές κλπ) 

• Επιλογή των πιο ανταγωνιστικών λέξεων κλειδιών ή φράσεων 

 



Ανάλυση λέξεων-φράσεων κλειδιών 

 



Μετα – ετικέτες (meta tags) 

• Οι μετα-ετικέτες είναι ειδικές οδηγίες που τοποθετούνται στην αρχή 

της σελίδας  και  περιέχουν  χρήσιμες  πληροφορίες  για  τις  

μηχανές  αναζήτησης. 

• Είναι κρυφές από το χρήστη 

• Χρησιμοποιούνται από μηχανές αναζήτησης όταν αυτές 

συντάσσουν το ευρετήριο τους 

• meta name =“description” 

• meta name =“keywords” 



Χρήση της µετα-ετικέτας "περιγραφή" 

Η µετα-ετικέτα περιγραφής της σελίδας παρέχει στο Google και σε 

άλλες µηχανές αναζήτησης µια σύνοψη των περιεχοµένων της 

σελίδας. Ενώ ο τίτλος της σελίδας αποτελείται από µερικές µόνο 

λέξεις ή µία φράση, η µετα-ετικέτα περιγραφής µπορεί να είναι µία 

ή δύο προτάσεις, ακόµη και µια σύντοµη παράγραφος. 



meta-description 



Σωστές πρακτικές για τις µετά-ετικέτες 

περιγραφής 

• Σαφής σύνοψη του περιεχοµένου της σελίδας  

– Μια περιγραφή η οποία ενηµερώνει και ταυτόχρονα προκαλεί το 

ενδιαφέρον των χρηστών όταν βλέπουν τη µετα-ετικέτα περιγραφής ως 

απόσπασµα στα αποτελέσµατα της αναζήτησης.  

– Αποφύγετε τη χρήση µετα-ετικέτας περιγραφής που δεν ανταποκρίνεται 

στο περιεχόµενο της σελίδας ή τη χρήση γενικών περιγραφών, όπως 

"Αυτή είναι µια ιστοσελίδα" ή "Σελίδα για ποδόσφαιρο" , την εισαγωγή 

µόνο λέξεων-κλειδιών στην περιγραφή και την αντιγραφή και επικόλληση 

ολόκληρου του περιεχοµένου του εγγράφου στη µετά-ετικέτα περιγραφής   

• Χρησιµοποιήστε µοναδικές περιγραφές  για κάθε σελίδα 

– Η χρήση διαφορετικής µετα-ετικέτας περιγραφής για κάθε σελίδα 

διευκολύνει τους χρήστες και το Google, κυρίως σε αναζητήσεις χρηστών 

οι οποίες αναφέρονται σε πολλαπλές σελίδες του τοµέα 



Βελτίωση της δομής της διεύθυνσης τοποθεσίας 

• Η δημιουργία περιγραφικών κατηγοριών και ονομάτων αρχείων για 

τα έγγραφα ενός ιστοτόπου δεν διευκολύνει µόνο την καλύτερη 

οργάνωση του ιστοτόπου αλλά και τον εντοπισμό των εγγράφων 

του από τις μηχανές αναζήτησης 

•  Επίσης, εξυπηρετεί τη δηµιουργία απλούστερων, "φιλικότερων" 

προς το χρήστη διευθύνσεων τοποθεσίας.  



Διευκόλυνση περιήγησης  

• Η εύκολη περιήγηση σε ένα ιστότοπο επιτρέπει στους επισκέπτες 

τη γρήγορη εύρεση του περιεχοµένου που αναζητούν. 

• Διευκολύνει τις µηχανές αναζήτησης στον εντοπισµό του 

περιεχοµένου το οποίο ο υπεύθυνος του ιστοτόπου θεωρεί 

σηµαντικό. 

• Όλοι οι ιστότοποι διαθέτουν µια αρχική ή κεντρική σελίδα, η οποία 

συνήθως σηµειώνει τα µεγαλύτερα ποσοστά επισκεψιµότητας και 

αποτελεί το σηµείο έναρξης της περιήγησης για τους επισκέπτες. 

 



 Χάρτης ιστοτόπου - sitemap 

• Ο χάρτης ιστοτόπου είναι µια απλή σελίδα στην οποία 

παρουσιάζεται η δοµή του ιστοτόπου και συνήθως αποτελείται από 

µια λίστα όπου αναγράφονται ιεραρχικά οι σελίδες του ιστοτόπου. 

• Οι επισκέπτες µπορούν να επιλέγουν αυτή τη σελίδα σε 

περίπτωση που αντιµετωπίζουν δυσκολία κατά την εύρεση 

σελίδων στον ιστότοπό 

• Η δηµιουργία ενός αρχείου χάρτη ιστοτόπου σε µορφή XML μπορεί 

να υποβληθεί και  χρησιµοποιώντας τα Εργαλεία για Webmasters 

Google (εργαλείο Sitemap Generator ) 

• Διευκολύνει τον εντοπισµό των σελίδων του ιστοτόπου από το 

Google. 

 



Σωστές πρακτικές για την περιήγηση ιστοτόπων 

• Χρησιµοποιήστε µια λογικά ιεραρχηµένη δοµή - Προσπαθήστε να 

διευκολύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο τη µετάβαση των 

χρηστών από το γενικό στο εξειδικευµένο περιεχόµενο του 

ιστοτόπου σας. Προσθέστε σελίδες περιήγησης στα σηµεία όπου 

είναι απαραίτητες και συνδυάστε τις µε τους εσωτερικούς 

συνδέσµους του ιστοτόπου σας.   

• Αποφύγετε:  

– τη δηµιουργία περίπλοκων δικτύων συνδέσµων περιήγησης, 

συνδέοντας π.χ κάθε σελίδα του ιστοτόπου σας µε όλες τις υπόλοιπες 

σελίδες   

– την υπερβολική διάσπαση του περιεχοµένου σας σε µικρότερα 

τµήµατα (σε σηµείο ώστε να απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι κλικ για 

την προβολή του περιεχοµένου δευτερεύουσων σελίδων) 



Google analytics 

 



Google analytics 

 



Google analytics 

 



Κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

• Facebook-Δημιουργία σελίδας επιχείρησης 

 facebook.com/pages/create.php 

http://www.facebook.com/pages/create.php
http://www.facebook.com/pages/create.php


Facebook-Δημιουργία σελίδας επιχείρησης 

 



Facebook-Δημιουργία σελίδας επιχείρησης 

 



Facebook-Δημιουργία σελίδας επιχείρησης 

• Σκοπός μας είναι αρχικά οι χρήστες του FB να «συμπαθήσουν» τη 

σελίδα μας 

• Αυτό δε σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι όλοι οι θαυμαστές μας θα 

βλέπουν τα σχόλια και τις ανακοινώσεις μας. 

 

 

• Αν συμπεριλάβουμε όμως κάποια εικόνα ή video στην ανακοίνωση 

μας τότε αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης της στους «τοίχους» 

των θαυμαστών μας, 



Facebook-Ρυθμίσεις σελίδας επιχείρησης 

 



Facebook-insights 

 



Viral marketing 

 



Social media marketing 

 



Συμπεράσματα 

• Η  αξιοποίηση  του  Διαδικτύου  έχει  μεταβάλλει  τη  δομή  και  την  
αλυσίδα  αξιών  της τουριστικής  βιομηχανίας 

• Παρόλο που οι ΤΠΕ μπορούν να επιφέρουν πολλά οφέλη, ειδικά όσον  
αφορά  την  αποτελεσματικότητα,  τη  μείωση  κόστους,  τον  
συντονισμό  των εργασιών  και  την  αποδοτικότητα,  δεν  αποτελούν  
πανάκεια  και  απαιτούν  ένα συνολικό  επαναπροσδιορισμό  των  
επιχειρηματικών  διαδικασιών  καθώς  και  ένα στρατηγικό όραμα, έτσι 
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι.  

• Οι καταναλωτές-τουρίστες  επωφελούνται μέσω του ηλ. τουρισμού 
καθώς: 

– έχουν  πλέον άμεση  πρόσβαση  σε  σχετικές και  ακριβείς  πληροφορίες 

– Μπορούν να έχουν απευθείας  επικοινωνία  με  τους  προμηθευτές 

– Διεκδικούν χαμηλότερες  τιμές 

• Το  Διαδίκτυο  προκάλεσε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα μεταξύ των 
προμηθευτών καθώς εισήγαγε διαφάνεια, ταχύτητα, ευελιξία, ευκολία 
και ποικιλία επιλογών στην αγορά. 
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

• http://www.ebusinessforum.gr/enterprise/plaisio/index.php Θεσμικό 

πλαίσιο (το ebusinessforum δεν επικαιροποιείται) 

• http://www.ktpae.gr/ Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

• http://www.observatory.gr (Παρατηρητήριο για την ΨΕ) 

• http://ec.europa.eu/enterprise/archives/e-business-watch/index.htm 

(The European e-Business Market W@tch) 

• http://www.startupgreece.gov.gr/el 

• http://www.digitalplan.gov.gr/portal/ 

• http://www.eett.gr Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων 

• https://grweb.ics.forth.gr  Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη 

.gr 

 

 


