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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

H παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια βιβλιογραφικής 

καταγραφής και διερευνητικής μελέτης των στρατηγικών του Ψηφιακού Mάρκετινγκ, 

που επιλέγουν τα  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Ελλάδα και 

Ευρώπη. 

Αρχικά, προσδιορίζεται εννοιολογικά ο όρος «Ψηφιακό Μάρκετινγκ» και 

καταγράφονται οι στρατηγικές, οι μέθοδοι, τα εργαλεία και η μέτρηση της 

αποτελεσματικότητάς του. 

Στη συνέχεια, μελετώνται οι στρατηγικές του στα 5 πρώτα, σύμφωνα με την 

παγκόσμια πανεπιστημιακή κατάταξη Ανώτατης Εκπαίδευσης του οργανισμού Times 

Higher Education για το 2018, πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 

αντίστοιχα. Αφού, έχει προηγηθεί σύντομη παρουσίαση του κάθε πανεπιστημιακού 

ιδρύματος. Προχωρώντας, γίνεται εστίαση στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και πιο 

συγκεκριμένα στο MBA του με 4 κατευθύνσεις με παράθεση των παρατηρήσεων και 

των προτάσεών μας. 

Κλείνοντας, γίνεται σύγκριση των στρατηγικών Ψηφιακού Μάρκετινγκ στα 

πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Ελλάδας εκθέτοντας παράλληλα τα 

συμπεράσματά  μας. 

Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακό Μάρκετινγκ, πανεπιστήμια, Ευρώπη, Ελλάδα, στρατηγικές, 

μέθοδοι, εργαλεία,  αποτελεσματικότητα 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis is an attempt to bibliographic record and exploratory study of the 

Digital Marketing strategies chosen by the Higher Education Institutions in Greece 

and Europe. Initially, the term "Digital Marketing" is conceptually defined.   

Strategies, methods, tools and measurement of its effectiveness are recorded. Then, 

his strategies are studied at the top 5, according to Times Higher Education World 

University Rankings for 2018, universities in Europe and Greece respectively. After, a 

brief presentation of each university institution has been given. Moving forward, 

focus is on Piraeus University of Applied Sciences and more precisely in his MBA 

program with 4 division with a quote of our comments and suggestions. In 

conclusion, we compare Digital Marketing strategies in the universities in Europe to 

those in Greece, while setting out our conclusions. 

Κey words: Digital Marketing, universities, Europe, Greece, strategies, methods, 

tools, effectiveness 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

1.Εισαγωγή 

Στην εποχή μας το  μάρκετινγκ παίζει έναν πολύ σπουδαίο ρόλο σε πολλούς τομείς 

της καθημερινής μας  ζωής. Τόσο οι σύγχρονοι άνθρωποι όσο και οι επιχειρήσεις το 

χρησιμοποιούν καθημερινά προκειμένου να παρουσιάσουν μια ιδεατή εικόνα του 

εαυτού τους ή των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν, διαφημίζοντας 

ουσιαστικά αυτά τα στοιχεία. Το μάρκετινγκ αποτελεί πλέον ένα κοινωνικό 

φαινόμενο και όλοι, συνειδητά ή μη, το χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των καινοτόμων ιδεών στον τομέα αυτό, τα 

τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία ένας νέος κλάδος στο μάρκετινγκ, το 

"ψηφιακό μάρκετινγκ". Θα εξετάσουμε τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που 

παρουσιάζουν το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ψηφιακό μάρκετινκ. 

 

1.1 Ιστορική Εξέλιξη 

Το ψηφιακό μάρκετινγκ δεν αφορά όμως τις τεχνολογίες, αλλά τον άνθρωπο. Όλες οι 

πτυχές του στοχεύουν στον άνθρωπο, την επικοινωνία και τη δημιουργία σχέσεων με 

αυτόν. Τα στελέχη του μάρκετινγκ έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 

νέες πλατφόρμες επικοινωνίας με καινοτόμα εργαλεία για να προσεγγίσουν τους 

καταναλωτές, να τους καταλάβουν και να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς μαζί 

τους. Η μελέτη και η κατανόηση του νέου αυτού καταναλωτή είναι το κλειδί για την 

καλύτερη αξιοποίηση του ψηφιακού μάρκετινγκ. 

 

1.2 Ορισμοί 

1.2.1 Παραδοσιακό Μάρκετινγκ 

Σύμφωνα με το Βρετανικό Chartered  Institute of Marketing, το «μάρκετινγκ» 

ορίζεται ως  η διαδικασία της διοίκησης με την οποία εντοπίζονται, προβλέπονται και 

ικανοποιούνται οι ανάγκες του καταναλωτή με κάποιο κέρδος για την επιχείρηση. 

Αυτός ο ορισμός τονίζει την εστίαση του μάρκετινγκ στον πελάτη, υποδηλώνοντας 

παράλληλα την ανάγκη σύνδεσής του με άλλες επιχειρηματικές διαδικασίες για την 

επίτευξη της κερδοφορίας. 

Σύμφωνα με τον Chaffey και τους συνεργάτες του (2006), ο όρος «μάρκετινγκ» 

χρησιμοποιείται συνήθως με δύο διακριτούς τρόπους στη σύγχρονη πρακτική του 

μάνατζμεντ. Αφενός, ως σειρά εξειδικευμένων λειτουργιών μάρκετινγκ που 

διεξάγονται μέσα σε πολλούς οργανισμούς. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν την 

έρευνα της αγοράς, τη διαχείριση μάρκας ή προϊόντος, τις δημόσιες σχέσεις και την 
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εξυπηρέτηση των πελατών. Αφετέρου, ως  μια προσέγγιση ή έννοια που μπορεί να 

εφαρμοστεί ως καθοδηγητική φιλοσοφία για όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες 

ενός οργανισμού. Μια τέτοια φιλοσοφία περικλείει όλες τις πλευρές μιας 

επιχείρησης. Η επιχειρηματική στρατηγική καθορίζεται από την αγορά ενός 

οργανισμού και την εστίαση του ανταγωνισμού, ενώ όλοι όσοι εργάζονται στον 

οργανισμό θα πρέπει να επικεντρώνονται στους πελάτες. 

Η σύγχρονη έννοια του «μάρκετινγκ» (marketing concept- Houston, 1986) ενώνει 

αυτά τα δύο νοήματα και υπογραμμίζει ότι το μάρκετινγκ περικλείει μια σειρά 

οργανωτικών λειτουργιών και διαδικασιών που επιδιώκουν να προσδιορίζουν τις 

ανάγκες των αγορών-στόχων και να διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες σε πελάτες 

και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως σε υπαλλήλους  και  χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα. Ο Valentin (1996) υποστηρίζει ότι η έννοια «μάρκετινγκ» θα πρέπει να 

βρίσκεται στην καρδιά ενός οργανισμού και ότι οι ενέργειες των διευθυντών, των 

στελεχών και των υπαλλήλων θα πρέπει να καθοδηγούνται από τη φιλοσοφία του. 

Η σύγχρονη έννοια του «μάρκετινγκ» είναι πολύ ευρύτερη από τη γενική άποψη του 

κοινού γι’ αυτό, ότι δηλαδή αφορά απλώς διαφημίσεις και πωλήσεις. Η σύγχρονη 

φιλοσοφία του  «μάρκετινγκ» απαιτεί επίσης από τους οργανισμούς να είναι 

δεσμευμένοι σε έναν προσανατολισμό στο «μάρκετινγκ» (marketing orientation) ή 

τους πελάτες (Jaworski and Kohli, 1993).H έννοια αυτή περιλαμβάνει όλα τα μέρη 

ενός οργανισμού, συντονίζοντας τις δραστηριότητες που διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες 

των πελατών ικανοποιούνται με τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και επικερδή. Η 

ανάπτυξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικού  εμπορίου ως απόκριση στις αλλαγές των 

αναγκών της αγοράς, αποτελεί παράδειγμα προσανατολισμού στην αγορά, όπως 

επισήμανε ο Hughes (2001). Στη μελέτη του για τις νεοσύστατες διαδικτυακές και τις 

παραδοσιακές τραπεζικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, 

ανακάλυψε ότι οι νεοσύστατες διαδικτυακές  ή ηλεκτρονικές επιχειρήσεις 

ασχολούνταν περισσότερο με τη διεξαγωγή ερευνών για να κατανοήσουν την 

εμπειρία των πελατών και μετά να προσαρμόσουν αναλόγως τις υπηρεσίες τους.  

1.2.2 «Μάρκετινγκ μέσω Διαδικτύου» (Internet marketing) 

Ο όρος  «μάρκετινγκ μέσω Διαδικτύου» (Internet marketing) αναφέρεται συνήθως 

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. 

1.2.3 «Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ» (Ε-marketing) 

Ένας εναλλακτικός όρος είναι το «ηλεκτρονικό μάρκετινγκ»(e-marketing, για 

παράδειγμα ΜcDonald and Wilson, 1999), το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

έχει μεγαλύτερο εύρος, καθώς αναφέρεται στη χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας για 

την επίτευξη των στόχων μάρκετινγκ και έχει μια εξωτερική και μια εσωτερική 

πτυχή. Ο όρος αυτός έχει μεγαλύτερη συνάφεια με την έννοια του ηλεκτρονικού 
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επιχειρείν, η οποία αναφέρεται τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές 

επικοινωνίες. 

1.2.4 «Ψηφιακό μάρκετινγκ» (Digital marketing) 

Το «ψηφιακό μάρκετινγκ» (digital marketing) είναι ένας άλλος παρεμφερής όρος που 

χρησιμοποιείται από διαδικτυακές εταιρείες μάρκετινγκ και από το Ιnstitute of Direct 

Marketing, το οποίο δίνει πιστοποιήσεις στο ψηφιακό μάρκετινγκ. 

Σύμφωνα με τον Chaffey και τους συνεργάτες του (2006), το ψηφιακό μάρκετινγκ 

αφορά την εφαρμογή των ακόλουθων τεχνολογιών, οι οποίες αποτελούν τα 

ηλεκτρονικά κανάλια για την εισαγωγή ενός προϊόντος στην αγορά. Οι τεχνολογίες 

αυτές είναι ο ιστός, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι βάσεις δεδομένων, οι κινητές και 

οι ασύρματες επικοινωνίες, καθώς και επικοινωνιακές προσεγγίσεις, όπως  το 

μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης, το μάρκετινγκ συνεργασιών, η διαδικτυακή 

διαφήμιση και οι χορηγίες και δημόσιες σχέσεις μέσω δικτύου (ιστολόγια, 

τροφοδοσίες RSS και ιογενές μάρκετινγκ). 

Για την επίτευξη αυτού  του στόχου χρειάζεται η υποστήριξη των δραστηριοτήτων 

μάρκετινγκ που στοχεύουν στην επικερδή απόκτηση και διατήρηση πελατών στα 

πλαίσια μιας πολυκαναλικής αγοραστικής διαδικασίας και του κύκλου ζωής των 

πελατών. 

Με την  χρήση των τακτικών του ψηφιακού μάρκετινγκ, αναγνωρίζεται η στρατηγική 

σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών και η ανάπτυξη μιας σχεδιασμένης διαδικασίας 

για την προσέγγιση και τη μεταφορά των πελατών στις δικτυακές υπηρεσίες με τη 

χρήση ηλεκτρονικών και παραδοσιακών επικοινωνιών. Η διατήρηση των πελατών 

επιτυγχάνεται με τη βελτίωση των γνώσεων για τους πελάτες (προφίλ, συμπεριφορές, 

αξία και κίνητρα πιστότητας) και τη μετέπειτα παροχή ολοκληρωμένων επικοινωνιών 

και δικτυακών υπηρεσιών που ικανοποιούν τις επιμέρους ανάγκες τους. 

Αυτός ο διευρυμένος ορισμός επισημαίνει ότι  τα ψηφιακά μέσα αποτελούν απλώς 

μέρος του κύκλου μετάβασης πελατών (customer journey) και χρησιμοποιούνται σε 

συνδυασμό με παραδοσιακά μέσα κατά την επιλογή, αγορά και εξυπηρέτηση των 

προϊόντων. Συνεπώς, η αποτελεσματική προσέγγιση της χρήσης του Διαδικτύου στο 

μάρκετινγκ αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής μάρκετινγκ πολλαπλών καναλιών 

(multi-channel marketing strategy), η οποία διασαφηνίζει πως τα διάφορα κανάλια 

μάρκετινγκ θα πρέπει να ενοποιηθούν και να αλληλοϋποστηρίζονται για την 

ανάπτυξη της πρότασης και των επικοινωνιών τους, βάσει των αντίστοιχων 

πλεονεκτημάτων τους για τον πελάτη και την εταιρεία. Ο ορισμός τονίζει επίσης την 

προσέγγιση με επίκεντρο τον πελάτη (customer-centric), με την οποία εννοούνται οι 

δυνατότητες που παρέχουν τα ψηφιακά μέσα στα στελέχη του μάρκετινγκ για να 

κατανοήσουν καλύτερα και να προσαρμόσουν τις προτάσεις τους σε επιμέρους 

πελάτες. 
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1.3 Διάκριση των εννοιών ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, ηλεκτρονικό επιχειρείν και 

ηλεκτρονικό εμπόριο 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εφαρμογή της στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες συνοδεύεται από την υιοθέτηση νέας ορολογίας και ειδικών 

φράσεων. Η χρήση του όρου ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) συμπληρώνεται από 

επιπρόσθετους όρους, όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) και το 

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing). 

 

 

 

 

Η εικόνα 1 παρουσιάζει τρεις εναλλακτικές απόψεις της σχέσης ηλεκτρονικού 

επιχειρείν και ηλεκτρονικού εμπορίου. Στην εικόνα 1(α) παρατηρείται μια σχετικά 

μικρή επικάλυψη μεταξύ του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν. Μπορούμε να απορρίψουμε αυτή την άποψη, αφού στην πραγματικότητα 

η επικάλυψη μεταξύ του ηλεκτρονικού εμπορίου αγορών και πωλήσεων είναι 

σημαντική. Η εικόνα 1(β) φαίνεται πιο ρεαλιστική, και πράγματι πολλοί σχολιαστές 

θεωρούν ότι το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ταυτόσημες 

έννοιες. Θα μπορούσαμε όμως να θεωρήσουμε την εικόνα 1(γ) ακόμα πιο ρεαλιστική, 

καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αναφέρεται σε πολλές από τις συναλλαγές που 

διεξάγονται στο εσωτερικό μιας επιχείρησης, όπως η επεξεργασία μιας εντολής 

αγοράς, οι οποίες αποτελούν μέρος του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Το ηλεκτρονικό 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο (EC) 

επικαλύπτει σε κάποιο βαθμό το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν (EB). 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σε 

γενικές γραμμές ισοδύναμο με το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί 

υποσύνολο του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν. 

(α) 

(β) 

(γ) 

Εικόνα 1: Σχέση ηλεκτρονικού επιχειρείν & ηλεκτρονικού εμπορίου 
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εμπόριο μπορεί λοιπόν να ερμηνευτεί καλύτερα ως υποσύνολο του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν. 

 

 

Εικόνα 2: Σχέση ηλεκτρονικού επιχειρείν & ηλεκτρονικού μάρκετινγκ 

 

Αντίστοιχα, στην εικόνα 2 παρουσιάζονται οι εναλλακτικές απόψεις της σχέσης 

ηλεκτρονικού επιχειρείν και ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Στην εικόνα 2(α) το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν επικαλύπτει σε κάποιο βαθμό το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. 

Από την προηγούμενη περιγραφή της έννοιας του μάρκετινγκ, μπορούμε να 

απορρίψουμε αυτή την άποψη, επειδή το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό 

μάρκετινγκ είναι ευρέα θέματα. Στην εικόνα 2(β) το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι 

ισοδύναμο σε γενικές γραμμές με το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Αυτό είναι ίσως πιο 

ρεαλιστικό και, πράγματι, υπάρχουν μερικά στελέχη του μάρκετινγκ που θεωρούν ότι 

ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ είναι συνώνυμες έννοιες. Στην 

εικόνα 2(γ) το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ αποτελεί υποσύνολο του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν. Μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι ο πιο ρεαλιστικός, μιας 

και το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ είναι στην ουσία προσανατολισμένο στον πελάτη, 

δίνοντας λιγότερη έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις προμήθειες σε σύγκριση 

με το ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

Ανατρέχοντας στην εικόνα 1, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, αν το ηλεκτρονικό 

εμπόριο θεωρείται υποσύνολο του ηλεκτρονικού επιχειρείν και αν το ηλεκτρονικό 

μάρκετινγκ είναι επίσης υποσύνολο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, τότε ποια είναι η 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (EB) 

επικαλύπτει σε κάποιο βαθμό το 

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (ΕΜ). 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι σε 

γενικές γραμμές ισοδύναμο με το 

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. 

 

Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ αποτελεί 

υποσύνολο του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν. 

 

(α) 

(β) 

(γ) 
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σχέση μεταξύ ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Είναι δύο 

παρεμφερείς έννοιες, αλλά το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ίσως ευρύτερο από το 

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, επειδή περιλαμβάνει τις συναλλαγές  τόσο των αγορών όσο 

και των πωλήσεων, ενώ το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ εστιάζεται στις συναλλαγές 

πωλήσεων και τις επικοινωνίες. 

 

1.4 Ευκαιρίες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ψηφιακού μάρκετινγκ 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν και κατ'επέκταση το ψηφιακό μάρκετινγκ εισήγαγε πολλές 

νέες ευκαιρίες για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις όσον αφορά στον ανταγωνισμό 

στην παγκόσμια αγορά. Πολλοί σχολιαστές υποστηρίζουν ότι μια από τις 

μεγαλύτερες αλλαγές που έφεραν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι ότι οι 

προσεγγίσεις διάδοσης και μεταμόρφωσης των πληροφοριών μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι Evans και Wurster του Ηarvard 

ισχυρίζονται στην πλέον κλασική διατριβή τους που εκδόθηκε το 1997, «Strategies 

and the new economics of information», ότι υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά 

πληροφοριών που όταν συνδυαστούν με τις επαναστατικές διαδικτυακές τεχνολογίες 

μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε μια αγορά.  

Το πρώτο είναι η «εμβέλεια» (reach), η οποία παραδοσιακά αναφέρεται στον πιθανό 

αριθμό πελατών με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να έρθει σε επαφή. Το 

διαδίκτυο επιτρέπει την επέκταση της εμβέλειας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο με 

χαμηλό κόστος με τη διάθεση του περιεχομένου μέσω των μηχανών αναζήτησης. 

Επιπρόσθετα, η εμβέλεια αναφέρεται και στον αριθμό των διαφόρων κατηγοριών και 

προϊόντων που μπορεί να καλύψει ένα περιβάλλον διασύνδεσης με τους πελάτες. 

Το δεύτερο είναι η «αφθονία» (richness) που αποτελεί χαρακτηριστικό των ίδιων των 

πληροφοριών. Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα διάθεσης πιο λεπτομερών 

περιγραφών προϊόντων, τιμών και διαθεσιμότητας. Επιτρέπει επίσης μεγαλύτερη 

αλληλεπίδραση και προσαρμογή των προϊόντων για την προσέλκυση πελατών και την 

παροχή πιο ενημερωμένων πληροφοριών.Oι Evans και Wurster, όμως, τονίζουν ότι η 

αφθονία περιορίζεται από τον όγκο πληροφοριών που μπορούν να μεταβιβαστούν 

μέσω ενός συνδέσμου επικοινωνίας σε μια δεδομένη στιγμή (εύρος ζώνης), την 

ακρίβεια ή την αξιοπιστία των πληροφοριών και την ασφάλειά τους. 

Τέλος, το τρίτο χαρακτηριστικό των πληροφοριών είναι οι «δεσμοί» (affiliation). 

Αυτοί αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα των συνδέσμων με συνεργάτες. Σε ένα 

περιβάλλον δικτύου, μια επιχείρηση που διαθέτει περισσότερους και πλουσιότερους 

συνδέσμους σε σχέση με άλλες συμβατές επιχειρήσεις, θα είναι σε θέση να αποκτήσει 

μεγαλύτερη εμβέλεια και επιρροή. Έχουμε παραδείγματα ηλεκτρονικών 

επιχειρήσεων, όπως η eBay, η Google και η Υahoo, που δημιούργησαν πετυχημένες 

συνεργασίες ή εξαγόρασαν άλλες εταιρείες για να παρέχουν νέες ποικίλες υπηρεσίες 
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πληροφοριών, όπως κοινωνική δικτύωση, χαρτογράφηση, φωνητική επικοινωνία και 

δικτυακή φωτογράφηση. 

Με την αύξηση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σχετικά με προϊόντα, 

υπηρεσίες και προμηθευτές για πιθανούς αγοραστές, υπάρχουν πλέον μεγάλες 

ευκαιρίες για την προσέλκυση νέων πελατών μέσω του διαδικτύου, ειδικά από τη 

στιγμή που όλο και περισσότεροι καταναλωτές και επιχειρηματίες στρέφονται προς 

τον Ιστό για την αναζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών.  

Υπάρχουν επίσης σημαντικές ευκαιρίες για πολλές επιχειρήσεις να αναπτύξουν πιο 

στενές σχέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες τους και τους προμηθευτές τους μέσω 

διαδικτύου. Η ενθάρρυνση της χρήσης δικτυακών υπηρεσιών ηλεκτρονικού 

επιχειρείν από τους πελάτες και τους προμηθευτές μπορεί να μειώσει σημαντικά τα 

κόστη και να δημιουργήσει ένα καινούργιο, πιο βολικό κανάλι αγορών και 

εξυπηρέτησης των πελατών. Με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μέσω 

διαδικτύου, οι οργανισμοί μπορούν να εδραιώσουν μακροχρόνιες σχέσεις με όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

Κλείνοντας, η προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μπορεί να 

βοηθήσει στην επίτευξη μιας άτυπης δέσμευσης (soft lock-in).Αυτό σημαίνει ότι ένας 

πελάτης ή ένας προμηθευτής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί μια υπηρεσία καθώς την 

θεωρεί  πολύτιμη , επειδή έχει επενδύσει πολύ χρόνο στην εκμάθησή της ή την 

ενσωμάτωσή της στο σύστημά του και η αλλαγή της θα σήμαινε επιπλέον κόστος 

γι'αυτόν. 

 

1.5 Κίνδυνοι  του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ψηφιακού μάρκετινγκ 

Οι κίνδυνοι εισαγωγής ηλεκτρονικών υπηρεσιών μπορεί να είναι από στρατηγικής 

μέχρι πρακτικής φύσης. Ένας από τους κύριους στρατηγικούς κινδύνους είναι η λήψη 

μιας λανθασμένης απόφασης σχετικά με επενδύσεις στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Σε 

κάθε επιχειρηματικό τομέα, κάποιες εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν και κέρδισαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ άλλες επένδυσαν σ'αυτό 

χωρίς επιτυχία, είτε γιατί η εκτέλεση του σχεδίου τους ήταν εσφαλμένη, είτε επειδή οι 

προγραμματισμένες προσεγγίσεις τους που χρησιμοποιήθηκαν στην αγορά ήταν 

ακατάλληλες. 

Εκτός από τους στρατηγικούς κινδύνους ενδέχεται να υπάρχουν επίσης αρκετοί 

πρακτικοί κίνδυνοι που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, γιατί, αν αγνοηθούν, αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές εμπειρίες των πελατών και ιστορίες που βλάπτουν 

τη φήμη της επιχείρησης. Αν η εμπειρία των πελατών από μια υπηρεσία είναι πολύ 

αρνητική, θα σταματήσουν να την χρησιμοποιούν και θα την αντικαταστήσουν με 

άλλες ηλεκτρονικέ επιλογές. Ακολουθούν κάποια παραδείγματα κακής εμπειρίας 

πελατών από το διαδίκτυο: 
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 Iστότοποι που παύουν να λειτουργούν λόγω ραγδαίας αύξησης των 

επισκέψεων μετά από μια τηλεοπτική διαφημιστική καμπάνια σε ώρα αιχμής. 

 Χάκερ που διεισδύουν στην ασφάλεια του συστήματος υποκλέπτοντας 

δεδομένα πιστωτικών καρτών. 

 Μια επιχείρηση που στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα σε πελάτες χωρίς την 

έγκρισή τους, εκνευρίζοντάς τους και παραβιάζοντας, ενδεχομένως, νόμους 

για το προσωπικό απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα. 

 Προβλήματα στην αποστολή αγαθών τα οποία παραγγέλθηκαν μέσω 

διαδικτύου, που σημαίνει ότι είτε χάνονται είτε καθυστερούν παραγγελίες 

πελατών 

 Αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον 

ιστότοπο, τα οποία δεν φτάνουν στο σωστό άτομο και δεν υπάρχει 

ανταπόκριση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

MARKETING  

2. Εισαγωγή  

Το ψηφιακό μάρκετινγκ δεν έρχεται να αντικαταστήσει το παραδοσιακό μάρκετινγκ, 

αλλά έρχεται ως συμπληρωματικό εργαλείο ενίσχυσής του. Κάθε επιχείρηση καλείται 

να εξετάσει μια πληθώρα διαφορετικών ψηφιακών στρατηγικών που μπορεί να 

ακολουθήσει ώστε να επιλέξει εκείνη που θα της αποφέρει  τα βέλτιστα 

αποτελέσματα τόσο για την εικόνα της όσο και για τον κύκλο εργασιών της. Στο 

παρόν κεφάλαιο, θα γίνει μια προσπάθεια ανάλυσης των στρατηγικών αυτών, καθώς 

και μια συγκριτική ανάλυση των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων τους. 

 

2.1 Διάγραμμα Στρατηγικής Ψηφιακού Μάρκετινγκ 

Το γενικό πλαίσιο στρατηγικής μάρκετινγκ διακρίνεται σε τρεις επιμέρους 

στρατηγικές: 

i. Στρατηγική διαμόρφωσης στάσης και ανάπτυξης αμφίδρομης 

επικοινωνίας με πελάτες. Στο σημείο αυτό αποφασίζεται η πολιτική την 

οποία θα ακολουθήσει η εταιρία ή ο οργανισμός σχετικά με τη διαφήμιση, τις 

χορηγίες, τις δημόσιες σχέσεις, αλλά και τα μέτρα εκείνα που θα 

προκαλέσουν αύξηση των πωλήσεων σε συνεργασία με προγράμματα 

πιστότητας των πελατών. Επιπλέον αναζητούνται τρόποι για την 

ισχυροποίηση του εταιρικού προφίλ αλλά και των προϊόντων (υλικά αγαθά ή 

υπηρεσίες) της εταιρίας μέσω του διαδικτύου. 

 

ii. Στρατηγική ανάπτυξης εμπορικών συναλλαγών. Στο σημείο αυτό 

αποφασίζονται τα κανάλια διανομής που θα ακολουθηθούν για την προώθηση 

και πώληση των αγαθών ή υπηρεσιών της εταιρίας ή του οργανισμού καθώς 

και εξετάζονται οι δυνατότητες για τη βελτιστοποίηση των παρόντων 

προϊόντων και η δημιουργία νέων. Επιπλέον εξετάζονται οι δυνατότητες 

συνεργιών (π.χ. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 

για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος), η στρατηγική 

τιμολόγηση αλλά και η επιλογή επιχειρηματικού μοντέλου. 

 

iii. Στρατηγική ανάπτυξης ενδοεπιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Στο 

σημείο αυτό σημειώνονται οι προτεραιότητες που αφορούν τη μείωση 

κόστους διανομής, διαφήμισης αλλά και μείωσης τιμών. 

Μια άλλη προσέγγιση διακρίνει το γενικό πλαίσιο στρατηγικής μάρκετινγκ σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες. Α) Στρατηγικές ανάπτυξης, Β) Στρατηγικές ανταγωνισμού. 
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Όσον αφορά στις στρατηγικές ανάπτυξης, το διαδίκτυο προσφέρει δυνατότητες 

ενδυνάμωσης και νέες ευκαιρίες ακολουθώντας τις εξής δυνητικές στρατηγικές 

επιλογές: 

i. Στρατηγική διείσδυσης 

Η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και η αποτελεσματική διαχείριση της 

σχέσης με αυτόν αποτελεί στοιχείο ανταγωνιστικής διαφοροποίησης, 

οδηγώντας σε αύξηση της πιστότητα (customer loyalty) των υφιστάμενων 

πελατών και σε θετική από στόμα-σε-στόμα (word of mouth) επικοινωνία που 

μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση του μεριδίου της αγοράς 

 

ii. Στρατηγική ανάπτυξης αγοράς 

Η στόχευση που καθιστά δυνατή το διαδίκτυο επιτρέπει την πρόσβαση σε νέα, 

πολύ συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς με εξειδικευμένη ζήτηση. Στις 

περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ως δίκτυο διανομής, το διαδίκτυο δίνει στην 

επιχείρηση εύκολα και με χαμηλό κόστος πρόσβαση σε νέα γεωγραφικά 

τμήματα της αγοράς. 

 

iii. Στρατηγική ανάπτυξης προϊόντος 

Η χρήση του διαδικτύου και των μέσων που το στηρίζουν μπορεί να οδηγήσει 

την εταιρία ή τον οργανισμό στην αύξηση της προσφερόμενης αξίας στον 

πελάτη καθώς και τον εμπλουτισμό της προϊοντικής στρατηγικής. 

 

iv. Στρατηγική διαφοροποίησης 

Όσο η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών 

απομακρύνεται από τη στρατηγική της επιχείρησης, τόσο αυτή πλησιάζει στη 

στρατηγική διαφοροποίησης με βασικό άξονα συνεργειών την πελατειακή 

βάση ή και τη λογική της ολοκληρωμένης λύσης . 

Όσον αφορά στις ανταγωνιστικές στρατηγικές, οι δύο βασικές πηγές ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος είναι το χαμηλό κόστος/τιμή και η διαφοροποίηση, μέσω της 

προσφοράς μοναδικής αξίας στον πελάτη. Το διαδίκτυο μπορεί να συμβάλει καις τις 

δυο περιπτώσεις: 

 Η διαφοροποίηση και εξατομίκευση των προσφερόμενων προϊόντων ή 

υπηρεσιών αυξάνει την προσφερόμενη αξία στον πελάτη επιτρέποντας 

μεγαλύτερη διαφοροποίηση, μείωση του μετωπικού ανταγωνισμού και κατά 

συνέπεια αποφυγή πολέμων τιμών. 

 Εναλλακτικά ,μια επιχείρηση που τοποθετείται το πεδίο της χαμηλότερης 

τιμής μπορεί να εκμεταλλευτεί τη μείωση του λειτουργικού κόστους και του 

κόστους συναλλαγών που προσφέρει το διαδίκτυο καθώς και τη διεύρυνση 

της αγοράς της για να ενισχύσει τη στρατηγική ηγεσίας τιμής. 
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2.2  Marketing Mix 

Το µίγµα µάρκετινγκ (marketing mix) χρησιμοποιείται ως εργαλείο από το την 

επιχείρηση, µε σκοπό να εφαρμόσει τη στρατηγική του Μάρκετινγκ που έχει 

αποφασίσει. Το εργαλείο αποτελείται από επτά μέρη: 

 το προϊόν  

 την αγορά 

 την τιµή 

 την προώθηση 

 τον άνθρωπο 

 τη διαδικασία 

 το περιβάλλον 

Ο όρος µίγµα είναι σηµαντικός και τα εφτά µέρη του εργαλείου θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν έτσι, ώστε να υπάρχει ένα αρµονικό αποτέλεσµα. Αυτά τα 

διαφορετικά µέρη δεν πρέπει να συγκρουστούν µεταξύ τους, αλλιώς το προϊόν το 

οποίο προσπαθούν να βοηθήσουν θα αποτύχει ολοκληρωτικά να αποκτήσει κάποια 

βαρύτητα στην αγορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Εικόνα 3: Αναλυτικό σχεδιάγραμμα του μίγματος μάρκετινγκ με τα 7 P 
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Όπως και στο παραδοσιακό μάρκετινγκ, έτσι και στο ψηφιακό, η εταιρία είναι 

σημαντικό να αποφασίσει σε ποιο τμήμα της αγοράς θα επικεντρωθεί 

προσαρμόζοντας το μείγμα μάρκετινγκ της στη αγορά στόχο. Μπορεί να ξεκινήσει 

θέτοντας ερωτήσεις όπως: 

 Ποια είναι η αγορά – στόχος μας; 

 Ποια χαρακτηριστικά είναι σημαντικά για αυτήν; 

 Με ποια κριτήρια θα αγοράσουν; 

Μπορεί μετά η εταιρεία να καθορίσει συγκεκριμένες τακτικές που θα ακολουθήσει 

στο site που θα απευθύνονται στην αγορά – στόχο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

ενθάρρυνση των επισκεπτών να επισκεφθούν ξανά την ιστοσελίδα. 

 

2.3 Αρχές Διαδικτυακής Διαφήμισης 

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η πολυπλοκότητα των ιστοσελίδων επηρεάζει τις 

καταναλωτικές διαθέσεις, ασκώντας αρνητική επίδραση (Bruner και Kumar, 2000). 

Αντιθέτως ιστοσελίδες οι οποίες διαθέτουν ταχύτητα φόρτωσης σελίδας, 

επιχειρηματικό περιεχόμενο, ευκολία πλοήγησης, ασφάλεια και διασφάλιση 

απορρήτου, εστίαση marketing στον πελάτη είναι σαφές ότι προσελκύουν την 

προσοχή των χρηστών ασκώντας τους θετική επιρροή (Gehrke και Turban, 1999). 

Παρακάτω αποτυπώνονται οι βασικές αρχές που αφορούν τις Διαδικτυακές 

διαφημίσεις: 

 Οι διαφημίσεις θα πρέπει να είναι οπτικά ελκυστικές. 

 Οι διαφημίσεις θα πρέπει να στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων ή 

σε μεμονωμένους καταναλωτές. 

 Το περιεχόμενο θα πρέπει να έχει χρησιμότητα για τους καταναλωτές. 

 Οι διαφημίσεις θα πρέπει να δίνουν έμφαση στο εμπορικό σήμα και στην 

εικόνα της εταιρείας. 

 Οι διαφημίσεις θα πρέπει να αποτελούν συστατικό μέρος μίας γενικότερης 

στρατηγικής μάρκετινγκ. 

 Οι διαφημίσεις θα πρέπει να προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με 

τη διαδικασία αγοράς. 

  Ο σχεδιασμός των διαδικτυακών διαφημίσεων. 

 

2.4 Χαρακτηριστικά Διαδικτυακής Διαφήμισης  

Ο ερχομός του Διαδικτύου και των υπολοίπων ψηφιακών μέσων στην ζωή του 

καταναλωτή αποτέλεσε αφορμή για την αξιολόγηση των υπολοίπων μέσων ενώ οι 

marketers έχουν πλέον στην διάθεση τους νέες πλατφόρμες επικοινωνίας και νέα 

εργαλεία marketing. Είναι γεγονός ότι το περιβάλλον της αγοράς πλέον δεν είναι 

αποσυνδεδεμένο με τον ιδιωτικό χώρο του καταναλωτή. Η διαφήμιση, το άμεσης 
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απόκρισης marketing και η σύνδεση των παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας με τα 

νέα, έχουν συγκλίνει κατά τέτοιον τρόπο ώστε να πραγματοποιούνται ολοκληρωμένες 

εκστρατείες και να υλοποιούνται πωλήσεις χωρίς την μεσολάβηση φυσικού 

προσώπου. Η συγχρονισμένη επικοινωνία (online) του οργανισμού με τον χρήστη-

πελάτη αποτελεί μετρήσιμο στοιχείο και κατά περίπτωση εξασφαλίζει την άμεση 

ανταπόκριση του χρήστη. Η στοχοποίηση του πελάτη, η ανάπτυξη της σχετικής 

αγοράς καθώς και η διαδικασία της άμεσης μετρησιμότητας σαφώς και - 5 - 

βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο από τα υπόλοιπα (offline) μέσα της ασύγχρονης 

επικοινωνίας (Στάγκος, 2005). Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το διαδίκτυο αποτελεί το 

σημαντικότερο μέσο διαφήμισης μιας εταιρείας. Στόχος της διαφήμισης είναι η 

προσέλκυση νέων πελατών. Πριν την εμφάνιση του Διαδικτύου, η γεωγραφική 

απόσταση ήταν ένας παράγοντας που επηρέαζε καθοριστικά τόσο τη στρατηγική όσο 

και το κόστος μιας διαφήμισης. Σήμερα, με τη χρήση του Διαδικτύου, η γεωγραφική 

απόσταση είναι ένα σχετικά αδιάφορο μέγεθος. Επιπροσθέτως είναι πολύ σημαντικό 

να τονιστούν οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν την Δικτυακή 

διαφήμιση. Αυτοί παρατίθενται παρακάτω: 

 Χαμηλό κόστος 

Το κόστος δημιουργίας μιας ιστοσελίδας είναι πολύ πιο μικρό από τη 

δημιουργία ενός διαφημιστικού φυλλαδίου. Επίσης, το κόστος προβολής μιας 

ιστοσελίδας είναι ελάχιστο σε σύγκριση με το κόστος προβολής μιας 

διαφήμισης σε μια εφημερίδα ή σε ένα περιοδικό.  

 

  Παγκόσμια πρόσβαση  

Ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο εκτιμάται ότι 

υπερβαίνει τα 100.000.000 και ότι με τους ρυθμούς ανάπτυξης ο αριθμός 

αυτός θα διπλασιαστεί τα επόμενα δύο χρόνια. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, 

ο δικτυακός τόπος της κάθε εταιρείας είναι προσιτός σε εκατομμύρια χρήστες 

του διαδικτύου σε όλες τις χώρες του κόσμου. 

 

 Πλούσιο περιεχόμενο 

Το χαμηλό κόστος επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έχουν μεγάλο όγκο 

πληροφοριών σε αντίθεση με τα παραδοσιακά διαφημιστικά έντυπα. Έτσι, ο 

δικτυακός τόπος μπορεί να διαθέτει πολύ πιο λεπτομερείς πληροφορίες για 

τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους.  

 

 Γρήγορη ενημέρωση 

Η αλλαγή του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας μπορεί να γίνει με μεγάλη 

ευκολία και ταχύτητα ενώ πρακτικά, ισοδυναμεί με την αντιγραφή ενός 

αρχείου από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει τη 

συνεχή ενημέρωση τιμοκαταλόγων, πληροφοριών για τη διαθεσιμότητα 

προϊόντων κτλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ MARKETING 

3. Εισαγωγή 

Το σύγχρονο ψηφιακό μάρκετινγκ χρησιμοποιεί πολλαπλές μεθόδους και εργαλεία, 

με στόχο να προσελκύσει δυνητικούς καταναλωτές που θα  αγοράσουν το 

διαφημιζόμενο προϊόν ή την υπηρεσία. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από το 

ψηφιακό μάρκετινγκ στοχεύουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος του καταναλωτή όχι 

μόνο ως προς το τελικό διαφημιζόμενο προϊόν, αλλά και ως προς ολόκληρη την 

επιχείρηση. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν αυτές οι μέθοδοι και τα 

εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ. 

 

3.1 Μέθοδοι  Ψηφιακού Marketing  

1. Search Marketing - Μάρκετινγκ μηχανών αναζητήσεων 

Το μάρκετινγκ των μηχανών αναζήτησης είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη 

στρατηγική, μέρος της οποίας είναι τόσο η υλοποίηση τεχνικών 

βελτιστοποίησης ιστοσελίδων (SEO), όσο και οι πληρωμένες καμπάνιες με 

κόστος ανά κλικ (PPC ή CPC Campaigns) οι οποίες μπορούν να διεξαχθούν 

σε όλες τις μηχανές (Google , Yandex, Bing, Yahoo), και τους συνεργάτες 

αναζήτησης. 

2. Online PR – Διαδικτυακές διαπροσωπικές σχέσεις 

Οι διαδικτυακές διαπροσωπικές σχέσεις μοιάζουν πολύ με το παραδοσιακό 

όρο των «δημοσίων σχέσεων» καθώς πρόκειται για τον επηρεασμό των 

ανθρώπων χωρίς να υπάρχει τοποθέτηση εμπορικού σήματος.  

3. Online Partnership – Διαδικτυακές Συνέργειες 

Οι διαδικτυακές συνέργειες αφορούν την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών 

στο διαδίκτυο από έναν ή περισσότερους συνεργάτες αποσκοπώντας σε ένα 

ποσοστό κέρδους από την εταιρία την οποία προωθούν  

4. Interactive Advertising – Διαδραστική Διαφήμιση  

Η διαδραστική διαφήμιση χρησιμοποιεί παραδοσιακά αλλά και διαδικτυακά 

μέσα επικοινωνίας  προωθώντας στους καταναλωτές προϊόντα, εταιρίες, 

υπηρεσίες, πολιτικά μηνύματα κλπ. 

            5. Opt-in email – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο συμμετοχής 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο συμμετοχής είναι ένας όρος που 

χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μηνύματα 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνήθως, πρόκειται για κάποιο είδος λίστας 

αλληλογραφίας, ενημερωτικού δελτίου ή διαφήμισης. Χωρίς τη λήψη άδειας 

πριν από την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το μη εξουσιοδοτημένο μαζικό μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γνωστό ως spam. 

6. Viral Marketing – Σπειροειδές Mάρκετινγκ 

Το Viral Marketing μπορεί να περιγραφεί ως η ηλεκτρονική μετάδοση 

πληροφοριών μέσω μίας σειράς εφαρμογών (applications), που ως στόχο έχει 

την ταχύτατη και μαζική αποστολή του μηνύματος μας «από στόμα σε στόμα» 

(word of mouth). Αντί για την παθητική έκθεση σε ένα μέσο, ο καταναλωτής 

γίνεται ο ίδιος φορέας διασποράς του διαφημιστικού μηνύματος-εφαρμογής. 

            Εικόνα 4: Σχεδιάγραμμα παραδειγμάτων του ψηφιακού μάρκετινγκ 

  

3.2 Εργαλεία Ψηφιακού Marketing  

Οι ιστότοποι (sites) αποτελούν την πιο παλιά και πιο γνωστή μορφή παρουσίας μιας 

εταιρείας στο διαδίκτυο. Πρόκειται για ιδιόκτητη διαδικτυακή εφαρμογή, με 

κατατεθειμένη και αποκλειστική διεύθυνση (domain name), αποτελούμενη από έναν 

αριθμό σελίδων που συνδέονται μεταξύ τους. Ουσιαστικά δεν είναι τίποτα παραπάνω 
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από ένα εμπλουτισμένο έγγραφο με κείμενο, εικόνες, video, links που περιέχει 

πολλές σελίδες όπως ένα βιβλίο. Για να περιηγηθούμε σε αυτές τις σελίδες, υπάρχουν 

τα links, τα οποία πατώντας μεταβαίνουμε από τη μία σελίδα στην άλλη. Δύο πολύ 

σημαντικοί παράγοντες αποτελεσματικής επικοινωνιακής λειτουργίας μιας 

ιστοσελίδας αποτελούν η επιλογή της διεύθυνσης και η ταχύτητα φόρτωσης της.18 

Ένας ιστότοπος φτιάχνεται για ένα σκοπό, να προβάλει άρθρα, εικόνες, video, 

προϊόντα μίας επιχείρησης, Αν μία εταιρεία για παράδειγμα κατασκευάζει 

κοσμήματα, μπορεί να φτιάξει μία ιστοσελίδα όπου προωθεί όλα τα προϊόντα της και 

ο κόσμος μπορεί να τα δει, ακόμα και να ψωνίσει (εάν είναι και ηλεκτρονικό 

κατάστημα). Μία εταιρεία μπορεί να διατηρεί περισσότερους από έναν ιστότοπους, 

λόγω του μεγάλης γκάμας προϊόντων που μπορεί να έχει. Επίσης, όταν η εταιρεία έχει 

διεθνή παρουσία, κατά κανόνα θα έχει και έναν ιστότοπο ανά χώρα. Για μία εταιρεία 

ο ιστότοπος είναι πολύ σημαντικός γιατί καλύπτει την επικοινωνία, συνήθως με τη 

μορφή δημοσίων σχέσεων. Ένας ιστότοπος για μόνο ένα προϊόν της εταιρείας βοηθά 

τους καταναλωτές να έχουν μία πιο άμεση πληροφόρηση για την ιστορία του 

προϊόντος, την χρήση του, τα σημεία πώλησης του και να εκφράζει την «φυσική» του 

παρουσία μέσα από λογότυπα. Η προώθηση αυτών των ιστότοπων γίνεται μέσα από τις 

μηχανές αναζήτησης, μέσω αναφορών, μέσω banners, με offline μέσα όπως τα έντυπα και 

οι κατάλογοι ή ακόμα και μέσω των βασικών τηλεοπτικών spot ως filler στο τέλος τους. 

Τέλος, κατά τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας, οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά 

υπόψιν τον τρόπο με τον οποίο «χτίζεται» το περιεχόμενο έτσι ώστε όταν είναι πλέον 

διαθέσιμη προς το κοινό, να είναι ανιχνεύσιμη από τους χρήστες μέσω των μηχανών 

αναζήτησης. Σημαντικό επίσης είναι να τηρούνται οι προτεινόμενες προδιαγραφές αυτών 

έτσι ώστε να «διευκολύνεται» η πιθανή εμφάνισή τους «ψηλά» στα αποτελέσματα 

αναζήτησης.  

  

3.2.1 Εργαλεία Search Marketing 

3.2.1.1 Marketing μέσω SEO (Search Engine Optimization) 

 

Με τον όρο SEO που προέρχεται από το αγγλικό Search Engine Optimization και 

σημαίνει Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης αναφερόμαστε 

σε όλες τις διαδικασίες-επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη δομή και το 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική προς τις 

μηχανές αναζήτησης. Στόχος είναι η υψηλή κατάταξη του ιστοχώρου στις μηχανές 

αναζήτησης και η αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μέσω των οργανικών 

αποτελεσμάτων, δηλαδή των μη πληρωμένων-διαφημιζομένων αποτελεσμάτων των 

μηχανών αναζήτησης του internet για τις λέξεις-κλειδιά (keywords) που ενδιαφέρουν 

το χρήστη και οι μηχανές αναζήτησης κρίνουν ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας 

είναι το καταλληλότερο για αυτό που ψάχνει ο χρήστης. 
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Για να αξιοποιηθούν καλύτερα τα αποτελέσματα τους θα πρέπει να γίνει αντιληπτός ο 

τρόπος με τον οποίο λειτουργούν. Μέσω ειδικού λογισμικού οι μηχανές αναζήτησης 

κάνουν συνεχή αυτοματοποιημένη ανίχνευση ιστότοπων και των επιμέρους σελίδων 

τους και δημιουργούν ένα είδος ευρετηρίου με λέξεις-κλειδιά. Όταν ένας χρήστης 

κάνει αναζήτηση εμφανίζονται ιεραρχημένα τα αποτελέσματα με βάση των λέξεων 

και φράσεων που έχει χρησιμοποιήσει ο χρήστης από το ευρετήριο που έχει 

δημιουργηθεί σε προηγούμενο χρόνο. 

Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιεί η κάθε μηχανή αναζήτησης είναι αρκετά πολύπλοκοι 

και αλλάζουν συχνά, παρόλα αυτά η λογική παραμένει η ίδια και στηρίζεται στη 

συνάφεια του περιεχομένου και την εγκυρότητα. Η συνάφεια του περιεχομένου του 

ιστότοπου με αυτό της φράσης/λέξεων της αναζήτησης αποτελεί το βασικό 

ζητούμενο μιας μηχανής αναζήτησης και κατά συνέπεια του σχεδιαστή ενός 

ιστότοπου που θέλει να έχει υψηλή κατάταξη. Δεδομένου του τεράστιου αριθμού 

ιστοσελίδων με συναφές περιεχόμενο, οι μηχανές αναζήτησης, για να προτείνουν την 

κατάταξη τους αξιολογούν και την «αξιοπιστία» ή «εγκυρότητα» του ιστότοπου. Για 

να εκτιμήσει αυτή την παράμετρο, η μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί ως δείκτη τον 

αριθμό και την «ποιότητα» των συνδέσμων άλλων ιστότοπων που παραπέμπουν στον 

προς κατάταξη ιστότοπο. 

Οι βασικές τεχνικές για βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης σύμφωνα με το 

Wikipedia περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Δημιουργία του περιεχομένου ώστε να είναι φιλικό και ενδιαφέρον στον 

χρήστη, αλλά και προσπελάσιμο από τις μηχανές αναζήτησης όπως το Google 

 Χρήση λέξεων-κλειδιά στον τίτλο και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μιας 

σελίδας και των στοιχείων της σχετικές με τα προϊόντα της εταιρείας 

 Χρήση λέξεων-κλειδιά σε συνδέσμους από άλλες ιστοσελίδες προς μία 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα 

 Χρήση λέξεων-κλειδιών που εμφανίζονται μέσα στο κείμενο της ιστοσελίδας 

 Δημοτικότητα μιας ιστοσελίδας όπως μετράτε από τους αλγορίθμους 

κατάταξης π.χ. PageRank της Google. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Τα βασικότερα στοιχεία του SEO 
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα ώστε να πετυχαίνετε η καλύτερη κατάταξη είναι 

η συνάφεια μεταξύ του τίτλου, της περιγραφής, των λέξεων-κλειδιών και του 

περιεχομένου της κάθε σελίδας. Ο τίτλος θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν 

περισσότερες λέξεις- κλειδιά που έχουν οριστεί, αλλά καλό είναι να παραμένει 

μικρότερος από δώδεκα λέξεις. Βασικό στοιχείο είναι οι λέξεις-κλειδιά να 

συμπεριλαμβάνονται όσες περισσότερες φορές γίνεται στον κορμό του κυρίους 

κειμένου της σελίδας, χωρίς να γίνεται όμως υπερβολική επανάληψη και θεωρηθεί ως 

spam. Για να έχει μία επιχείρηση ικανοποιητικά αποτελέσματα θα πρέπει να γίνεται 

έρευνα στις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται καθώς και έλεγχος των κύριων 

ανταγωνιστών. Πολλές φορές το SEO αποτυγχάνει με αποτέλεσμα να δοκιμάζονται 

συνεχώς λέξεις-κλειδιά χωρίς αποτέλεσμα. Υπάρχουν παράγοντες που ενδέχεται να 

συμβάλλουν αρνητικά στην προσπάθεια αυτή. Ένας από τους πιο σημαντικούς είναι η 

ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας, όπου αν αργεί να φορτώσει, ο χρήστης μπορεί να 

την κλείσει. 

3.2.2 Εργαλεία Online PR 

3.2.2.1 Marketing μέσω Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) 

Κοινωνική δικτύωση είναι η συγκέντρωση ή συμμετοχή των ατόμων σε 

συγκεκριμένες ομάδες. Τα online κοινωνικά δίκτυα ορίζονται ως διαδικτυακές 

υπηρεσίες που επιτρέπουν στους χρήστες: 

 Να δημιουργήσουν ένα δημόσιο ή ημι-δημόσιο προφίλ μέσα σε ένα 

οριοθετημένο σύστημα 

 Να επικοινωνήσουν με μια λίστα από άλλους χρήστες με τους οποίους 

μοιράζονται μια μορφή σύνδεσης  

 Να δουν και να διανείμουν την δικιά τους λίστα των συνδέσεων και αυτών 

που φτιάχτηκαν από άλλους μέσα στο σύστημα (Boyd & Ellison, 2008).  

Πολλές φορές ο όρος «social media» και «social network» συγχέονται. Στην 

πραγματικότητα ο όρος «social media» αναφέρεται στα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για τον διαμοιρασμό της πληροφορίας, ενώ ο όρος ο όρος «social 

networking» αναφέρεται στη διαδικασία της κοινωνικής δικτύωσης.  

Η καθημερινότητα των καταναλωτών έχει κατακλειστεί από τα κοινωνικά δίκτυα, 

επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επικοινωνούν μαζί 

τους. Τα κοινωνικά δίκτυα δίνουν την δυνατότητα σε έναν καταναλωτή να 

επικοινωνήσει γρήγορα με χιλιάδες άλλους που γνωρίζει και εμπιστεύεται τη γνώμη 

τους. Με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να 

γνωστοποιεί τη γνώμη του για κάποιο νέο προϊόν ή για κάτι ενδιαφέρον που κρίνει 

ότι πρέπει να μοιραστεί. Αυτές οι κινήσεις παρακολουθούνται από τις επιχειρήσεις 

ώστε να μπορούν να μάθουν τη γνώμη των καταναλωτών για το προϊόν τους και τα 
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παράπονα τους ώστε να βελτιωθούν, να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις τους, να 

ακούσουν την γνώμη τους για τον ανταγωνισμό και να προσελκύσουν μέσω 

ενεργειών περισσότερους υποψήφιους πελάτες. Η επιχείρηση λαμβάνει άμεση 

ανατροφοδότηση από τους πελάτες (και τους υποψήφιους πελάτες), ενώ παράλληλα 

βοηθάει την επιχείρηση να δείχνει πιο προσιτή. Τα διαδραστικά μέρη των κοινωνικών 

δικτύων προσφέρουν τη δυνατότητα στους πελάτες να θέσουν ερωτήσεις προς τις 

επιχειρήσεις, δίνοντας τους την αίσθηση ότι η φωνή τους ακούγεται.  

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο 

ανταλλάσσουν πληροφορίες, φωτογραφίες κ.λπ. μέσω των social media φέρνοντας 

κοντά ανθρώπους από την μία πλευρά της γης στην άλλη. Από την άλλη, τα social 

media, παρατηρήθηκε ότι χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο και από εταιρείες 

χαράζοντας ένα στρατηγικό πλάνο επικοινωνίας με το κοινό τους και χτίζοντας την 

εταιρική τους ταυτότητα ώστε να προσελκύσουν πελάτες.  

Τα κοινωνικά δίκτυα διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

 Υποστηρίζουν ποικιλία μορφών περιεχομένου, όπως κείμενο, βίντεο, 

φωτογραφίες, ήχο, κ.λπ.  

 Πολλά από αυτά κάνουν χρήση περισσοτέρων του ενός από αυτές τις επιλογές 

ως προς το περιεχόμενο. 

 Επιτρέπουν αλληλεπιδράσεις που περνούν μία ή περισσότερες πλατφόρμες 

μέσω διαμοιρασμού, email και τροφοδοσίες.  

 Χαρακτηρίζονται από διαφορετικά επίπεδα εμπλοκής του χρήστη οι οποίοι 

μπορούν να δημιουργήσουν, να σχολιάσουν ή να παρακολουθούν σε δίκτυα 

Social Media. 

 Απλοποιούν, βελτιώνουν την ταχύτητα και το εύρος της διάδοσης των 

πληροφοριών. 

 Προσφέρουν ενός προς ένα, ενός προς πολλούς και πολλών προς πολλούς 

επικοινωνία. 

 Επιτρέπουν την επικοινωνία αυτή να πραγματοποιείται είτε σε πραγματικό 

χρόνο ή ασύγχρονη με την πάροδο του χρόνου. 

 Είναι ανεξάρτητα της συσκευή· ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη 

διείσδυση σε Social Media έναν υπολογιστή ή κινητές συσκευές (tablets και 

smartphones).  

 Επεκτείνει την εμπλοκή με τρεις τρόπους: με τη δημιουργία σε πραγματικό 

χρόνο online εκδηλώσεων, με την επέκταση σε απευθείας σύνδεση 

αλληλεπιδράσεων offline εκδηλώσεων, και τελευταία με την υποστήριξη 

ζωντανών εκδηλώσεων. 

Κατηγορίες Κοινωνικών Μέσων  

Sήμερα υπάρχουν αρκετοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης που διακρίνονται 

ανάλογα με το αντικείμενο που πραγματεύονται, τον τρόπο επικοινωνίας, τον τρόπο 
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συμμετοχής των μελών κ.α. Οι πιο γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι 

το Facebook, το Instagram, το Twitter, το YouTube, LinkedIn κ.λπ. που με την 

εμφάνιση τους έχουν προσελκύσει εκατομμύρια χρήστες. Υπάρχει πληθώρα 

κοινωνικών δικτύων με πολλές παραλλαγές σε διάφορες χώρες, αλλά στον παρόν 

κεφάλαιο θα αναλυθούν μόνο τα πιο γνωστά. 

Το Facebook ιδρύθηκε από τον Mark Zuckerberg ως μέλος του 

Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Το 2006 η υπηρεσία έγινε 

προσβάσιμη σε κάθε άνθρωπο παγκοσμίως άνω των 13 ετών. 

Σήμερα είναι ένα από τα δημοφιλέστερα websites του πλανήτη με 

πάνω από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες. Λόγω της μεγάλης 

δημοτικότητας του, το Facebook έχει υποστεί κριτική σε θέματα 

προστασίας προσωπικών δεδομένων, ωστόσο παραμένει ο πιο 

διάσημος τρόπος δικτύωσης. Το Facebook είναι ένας τρόπος δικτύωσης με φίλους ή 

γνωστούς, δίνοντας επίσης τη δυνατότητα ανεβάσματος φωτογραφιών και video. Με 

τη βοήθεια του Facebook πολλές επιχειρήσεις προωθούν ένα προϊόν.  

Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι επιχειρήσεις μπορούν να:  

 προωθήσουν προϊόντα με πιο προσωπικό και φιλικό τρόπο,  

 να κρατάνε ανοιχτή επικοινωνία με πολλούς δυνητικούς πελάτες,  

 να κερδίζουν ακόμα περισσότερο στις μηχανές αναζήτησης και να αυξάνουν 

την επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου τους και  

 να συμπληρώνουν αποτελεσματικά και φθηνά τη διαφήμιση τους.  

Όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι ίδιοι οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

να προωθούν ένα προϊόν, αν πραγματικά τους αρέσει. 

Το Twitter είναι ένα κοινωνικό δίκτυο πολύ δημοφιλές, μάλιστα 

θεωρείται το δεύτερο δημοφιλέστερο μετά το Facebook. 

Δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2006 από τον Jack Dorsey στην 

Καλιφόρνια. Το twitter ανήκει στα microblogs και επιτρέπει 

στους χρήστες να στέλνουν μηνύματα, να διαβάζουν κείμενα και 

να διαβάζουν μηνύματα άλλων χρηστών. Αυτό που χαρακτηρίζει 

το twitter είναι ότι οι δημοσιεύσεις (tweets) έχουν όριο στους 

χαρακτήρες και το γεγονός ότι προωθεί τον δημόσιο διάλογο. 

Μέχρι και πριν 1 μήνα το μέγιστο όριο των χαρακτήρων σε κάθε δημοσίευση ήταν οι 

140 χαρακτήρες. Σύμφωνα με την εταιρία που διαθέτει το Twitter μια ανάλυση των 

δοκιμών έδειξε ότι το «βέλτιστο όριο για τα tweets» είναι 280 χαρακτήρες, το οποίο 

τέθηκε και σε εφαρμογή από τις αρχές του περασμένου Νοέμβρη καθώς  όπως 

ανέφερε και ο Dorsey, διευθυντής της εταιρίας 140 χαρακτήρες ήταν ένας αυθαίρετος 

περιορισμός. 

Εικόνα 6: Λογότυπο 

Facebook 

Εικόνα 7: Λογότυπο 

Twitter 
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Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται κυρίως για ενημέρωση και χαρακτηρίζεται ως το μέσο 

της ατάκας. Κάθε μέλος δημιουργεί ένα δίκτυο ανθρώπων που μπορεί να είναι φίλοι, 

συγγενείς, συνάδελφοι κ.λπ. και τους καλεί να το ακολουθήσουν, γνωστό ως 

«follow» ώστε να μπορούν να επικοινωνούν. Λόγω του ενημερωτικού χαρακτήρα του 

σε σχέση με τα άλλα social media, το twitter έχει εξελιχθεί σε εργαλείο εναλλακτικής 

ενημέρωσης. Το twitter βοηθά τις επιχειρήσεις να επιτύχουν στοχευμένο marketing 

και να διαφημίσουν το brand τους. Μέσω twitter οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν 

την δική τους έρευνα αγοράς και να βρουν το επιθυμητό κοινό-στόχο, καθώς επίσης 

να διαφημιστούν και να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. Λόγω του 

περιορισμού των  χαρακτήρων, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν στοχευμένα 

μηνύματα ώστε να αποκτούν περισσότερους «followers». Ένα από τα πλεονεκτήματα 

του twitter είναι ότι μπορείς να ελέγχεις το χρόνο που επενδύεις σε ενέργειες 

κάνοντας το ιδιαίτερα ελκυστικό για τους πολυάσχολους ιδιοκτήτες μικρών 

επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν πόρους και κεφάλαια για να επενδύσουν στα social 

media.  

 

Το Instagram δημιουργήθηκε από τον Kevin Suystrom και τον 

Mike Krieger και αποτελεί μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης 

που αφορά την λήψη, μεταμόρφωση και διαμοιρασμό 

φωτογραφιών και video μεταξύ χρηστών. Η χρήση του είναι απλή 

και ιδιαίτερα φιλική προς τους χρήστες, αφού διαθέτει πληθώρα 

φίλτρων για αλλαγές. Το Instagram ανήκει από το 2012 στο 

Facebook. Συνολικά υπάρχουν πάνω από 200 εκατ. 

εγγεγραμμένοι χρήστες, οι οποίοι έχουν ανεβάσει πάνω από 20 δις. φωτογραφίες.  

Κάθε χρήστης διαθέτει το δικό του προφίλ, το οποίο από προεπιλογή είναι δημόσιο 

προς προβολή ή και μη. Το Instagram λειτουργεί με «followers», δηλαδή κάθε 

χρήστης ακολουθεί όποιους χρήστες επιθυμεί και ακολουθείται από όσους 

ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο του. Με την εισαγωγή του video, το Instagram 

εδραίωσε τη θέση του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένα από τα μεγάλα 

πλεονεκτήματα του Instagram είναι ότι λειτουργεί πολύ καλά με το Facebook. 

Δεδομένου ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη το Facebook στα 

πλαίσια της online marketing στρατηγικής τους, είναι φυσικό και επόμενο να 

συμπεριλάβουν το Instagram από εδώ και στο εξής.  

Ένα από τα πλεονεκτήματα που μπορεί μια επιχείρηση να εκμεταλλευτεί από το 

Instagram είναι ότι οι χρήστες αγαπούν τις εικόνες, οπότε αντί για το διαμοιρασμό 

επεξεργασμένων εικόνων από το website της επιχείρησης, μπορεί η επιχείρηση να 

δώσει στους «followers» της εικόνες από τα παρασκήνια παρουσιάζοντας την 

καθημερινότητα της εργασίας. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση αποκτά ένα πιο 

ανθρώπινο χαρακτήρα. Ένας άλλος τρόπος να εκμεταλλευτεί μία επιχείρηση το 

Instagram προς όφελός της είναι να δημιουργήσει συνομιλίες γύρω από προϊόντα ή 

Εικόνα 8: Λογότυπο 

Instagram 
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υπηρεσίες που πουλάει μέσω hashtags ή διαγωνισμών. Για παράδειγμα μπορεί ένας 

καταναλωτής να «ανεβάσει» μία φωτογραφία από τα προϊόντα της επιχείρησης με 

σκοπό να κερδίσει σε διαγωνισμό που η ίδια επιχείρηση έχει θέσει. Με τη χρήση των 

hashtags μπορεί μία επιχείρηση να εμπνεύσει τους «followers» της και να 

συμμετάσχουν σε μία συζήτηση, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να είναι σε θέση να 

βρουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται. Τέλος, με την εισαγωγή video στο 

Instagram μπορεί μία επιχείρηση να προβάλει το εμπορικό σήμα της ή να απαντήσει 

σε μία σημαντική ερώτηση. 

Το YouTube είναι ένα κοινωνικό μέσο κοινοποίησης, 

αναπαραγωγής και διαμοιρασμού video. Δημιουργήθηκε το 

Φεβρουάριο του 2005 και ήδη το 2006 ονομάστηκε από το 

περιοδικό Time ως η «εφεύρεση του 2006». Τον Οκτώβριο 

του 2006 η εταιρεία αγοράστηκε από την Google.  Είναι το 

δημοφιλέστερο στο είδος του, αφού κάθε μήνα το 

επισκέπτονται πάνω από 1 δις. ενεργοί χρήστες, ενώ κάθε λεπτό ανεβαίνουν 

περισσότερες από 100 ώρες video. To YouTube χρησιμοποιείται από τους χρήστες 

περισσότερο για να περνούν την ώρα τους ή ανεβάζοντας video προκειμένου να 

κερδίσουν έσοδα από τις διαφημίσεις. Για πολλούς θεωρείται ένα κοινωνικό δίκτυο, 

αφού οι χρήστες διαθέτουν προφίλ με το οποίο μπορούν να κάνουν εγγραφή σε άλλα 

κανάλια και να σχολιάζουν σε video που υπάρχει ενεργοποιημένη η συγκεκριμένη 

επιλογή. Εκτός από το προφίλ, οι χρήστες μπορούν να διαθέτουν και δικό τους 

κανάλι το οποίο διαμορφώνουν όπως επιθυμούν και ανεβάζουν video για να τα 

αναπαράγουν οι υπόλοιποι χρήστες (playlists). Κάθε video έχει λειτουργίες όπως 

«μου αρέσει» και «δεν μου αρέσει», με τις οποίες οι χρήστες έχουν την δυνατότητα 

έκφρασης. Επίσης, είναι εύκολη και η κοινοποίηση περιεχομένου με τα αντίστοιχα 

Social Media κουμπιά διαθέσιμα σε όλα τα video της πλατφόρμας. Τέλος, το 

YouTube δεν απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού για προβολή video, αν και με τη 

δημιουργία λογαριασμού ο χρήστης μπορεί να κάνει εγγραφές σε κανάλια για να 

ενημερώνεται για μελλοντικά video και να χρησιμοποιήσει περισσότερες σημαντικές 

λειτουργίες. 

 

Το LinkedIn είναι ιστοχώρος επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης. 

Ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2002 από τον Ρέιντ Χόφμαν, αλλά ξεκίνησε 

επίσημα στις 5 Μαΐου του 2003. Πρόκειται συγκεκριμένα για ένα 

κοινωνικό δίκτυο, στόχος του οποίου είναι να συνδέσει όλους τους 

επαγγελματίες του κόσμου, κάνοντας τους πιο παραγωγικούς και 

καλύτερους στην εργασία τους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα 

οποία εξέδωσε το linked in μετρά αυτή τη στιγμή πάνω από 500 

εκατομμύρια χρήστες. 

Εικόνα 9: Λογότυπο ΥοuTube 
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Η χρήση του LinkedIn έχει να κάνει κυρίως με την ενημέρωση γύρω από τις επαφές 

του χρήστη, τον κλάδο εργασίας του κλπ, όλα τα προηγούμενα σε πιο σοβαρό ύφος 

σε σχέση με τα υπόλοιπα Κοινωνικά Δίκτυα. Επίσης, το επαγγελματικό Κοινωνικό 

Δίκτυο χρησιμοποιείται από τις εταιρίες και ως ένα online βιογραφικό, με το οποίο οι 

χρήστες μπορούν να βρουν εργασία απαντώντας σε αγγελίες εργασίας μέσα σε αυτό. 

Kάθε χρήστης δημιουργεί το δικό του προφίλ, στο οποίο μπορεί να προσθέσει 

πληροφορίες όπως την τωρινή και προηγούμενη απασχόληση του, τις εθελοντικές του 

δράσεις, τις γλώσσες τις οποίες γνωρίζει, τις δεξιότητες του, την εκπαίδευση του κλπ. 

Πληροφορίες, δηλαδή, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν το χρήστη να βρει εργασία ή 

να επισυνάψει συνεργασίες και σχέσεις με άλλους επαγγελματίες. Εκτός από τις 

ενέργειες για like, σχόλιο και κοινοποίηση των δημοσιεύσεων άλλων χρηστών, οι 

χρήστες μπορούν να αφήνουν συστάσεις στα προφίλ του δικτύου τους, καθώς επίσης 

και να επιβεβαιώνουν δεξιότητες τις οποίες έχουν προσθέσει, ή ακόμη δεν έχουν 

προσθέσει, οι επαφές του. Επιπλέον, το LinkedIn προσφέρει στους χρήστες 

δυνατότητα για εύρεση εργασίας από αγγελίες εργασίας τις οποίες δημοσιεύουν οι 

εταιρικές σελίδες. Τέλος, το LinkedIn διαθέτει πολλές ακόμη λειτουργίες, όπως για 

παράδειγμα για μαθητές οι οποίοι αναζητούν το επαγγελματικό μέλλον τους, για 

επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για τη σχέση σπουδών και 

εργασίας, για μαθητές οι οποίοι αναζητούν Πανεπιστήμιο και τομέα σπουδών, κλπ. 

 

3.2.3 Εργαλεία Online Partnership  

3.2.3.1 Affiliate Marketing 

Το affiliate marketing είναι μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους και αφορά μια 

συμφωνία μεταξύ δύο μερών, βάσει της οποίας ο affiliate (συνεργάτης) παραπέμπει 

από την ιστοσελίδα του πελάτες στην ιστοσελίδα μίας άλλης επιχείρησης με στόχο 

την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Το affiliate marketing κατέχει 

περίοπτη θέση στην στρατηγική marketing των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Οι διαφημιστικές καμπάνιες που υποστηρίζονται από το Affiliate Marketing είναι οι 

παρακάτω:  

 Cost per click (CPC) ή Pay Per Click (PPC), ο affiliate εισπράττει ένα μικρό 

ποσό για κάθε κλικ που γίνεται σε κάποιο δημιουργικό εικόνας ή κειμένου 

ενός διαφημιζόμενου ανάλογα με την επισκεψιμότητα. Το CPC είναι ευρέως 

διαδεδομένο στο Search Engine Marketing.  

 Cost per Action ή Cost per Lead (CPA ή CPL), ο διαφημιζόμενος ανταμείβει 

τον affiliate για μία πράξη που κάνει ο επισκέπτης μέσα από την ιστοσελίδα 

του, όπως εγγραφή σε ένα ενημερωτικό δελτίο (newsletter)  
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 Cost per Sale (CPS), ο affiliate αμείβεται για κάθε online πώληση που θα 

πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την ιστοσελίδα του 

διαφημιζόμενου, κατόπιν παραπομπής ενός επισκέπτη σε αυτή. Δηλαδή, αν ο 

επισκέπτης «πατήσει» στο banner της σελίδας του affiliate και αγοράσει ένα 

προϊόν από το ηλεκτρονικό κατάστημα που επισκέφτηκε, ο affiliate που 

τοποθέτησε τη διαφήμιση αυτή πληρώνεται με ένα ποσοστό από την πώληση 

αυτή. 

 Revenue Sharing (REVSHARE), ο διαφημιζόμενος μοιράζεται ένα μέρος από 

τα κέρδη του με τον affiliate (ιδιαίτερα δημοφιλές στα site με τυχερά 

παιχνίδια, στο στοίχημα και στο καζίνο)  

 Cost per Thousand ή Cost per View (CPM ή CPV), o affiliate κερδίζει ένα 

ποσό για κάθε χίλιες εμφανίσεις μίας διαφήμισης. Είναι μία από τις πρώτες 

μεθόδους affiliate marketing που τείνει να εξαφανιστεί επειδή προσφέρει 

διαφήμιση ενός προϊόντος αλλά όχι άλλα αποτελέσματα σε σύγκριση με το 

CPS.  

 Cost per Install (CPI), ο affiliate κερδίζει ένα χρηματικό ποσό για κάθε 

εγκατάσταση προγραμμάτων software.  

Μία επιχείρηση για να έχει πετυχημένη και αποτελεσματική χρήση του affiliate 

marketing θα πρέπει να ακολουθεί κάποιους βασικούς κανόνες. Καταρχάς, κάθε 

επιχείρηση θα πρέπει να προσδιορίζει τη ζήτηση, δηλαδή το τι πραγματικά έχουν 

ανάγκη οι πελάτες. Επιπλέον, θα πρέπει η επιχείρηση να προσφέρει στο κοινό 

πληθώρα προϊόντων καθώς η αγορά μεταβάλλεται συνεχώς. Η επιχείρηση θα πρέπει 

να διαφέρει από τον ανταγωνισμό, να προβάλλει τα πλεονεκτήματα της με τον 

κατάλληλο τρόπο ώστε να πετυχαίνει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Ένας ακόμα 

παράγοντας πολύ σημαντικός που κάνει τις πετυχημένες επιχειρήσεις να ξεχωρίζουν 

είναι η ασφάλεια στην περιήγηση & στις συναλλαγές, καθώς η εποχές που ζούμε 

μεταβάλλονται συνεχώς. Τέλος, η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των 

πελατών ώστε να είναι πάντα ικανοποιημένοι και να το εκφράζουν αυτό σε άλλους 

καταναλωτές. 

3.2.4 Εργαλεία Interactive Advertising 

Διαφήμιση Προβολής στο Διαδίκτυο (Display Banners) Banners ονομάζονται τα 

διαφημιστικά εικονίδια τα οποία τοποθετούνται σε διάφορες ιστοσελίδες και 

παραπέμπουν σε ιστότοπους του διαφημιζομένου, συνήθως επί πληρωμή. Πρόκειται 

για μία παραλληλόγραμμου σχήματος εικόνα που εμφανίζεται σε κάποια θέση της 

ιστοσελίδας στην οποία προβάλλεται. Στόχος των banners είναι να προωθήσουν το 

μήνυμα της κάθε εταιρείας και να ενισχύσουν το προϊόν ή την υπηρεσία προωθώντας 

τον χρήστη στην ιστοσελίδα για να γνωρίσει περισσότερα για την επιχείρηση. Στην 

σημερινή εποχή τα banner που χρησιμοποιούνται στη διαφημιστική εκστρατεία μία 

επιχείρησης, θα πρέπει να διαθέτουν κάποια χαρακτηριστικά για να πετυχαίνουν το 

μέγιστο αποτέλεσμα, όπως:  
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 να προσελκύουν την προσοχή του χρήστη λόγω της διαδραστικότητας που 

επιτρέπουν, 

 να προωθούν το διαφημιστικό μήνυμα με ξεκάθαρο προς το κοινό τρόπο, 

 να έχουν πρωτότυπη σχεδίαση αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες με 

αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης και συνεχούς εικαστικής 

καινοτομίας 

 να ενδυναμώνουν την αναγνωρισιμότητα της μάρκας, ώστε ακόμα και αν ο 

χρήστης δεν κάνει «κλικ» στο banner, να αποτυπωθεί η μάρκα/προϊόν στο 

μυαλό του. Ανάλογα με τις ανάγκες μίας επιχείρησης, μπορεί να σχεδιαστεί η 

κατάλληλη διάσταση banner. 

3.2.5 Εργαλεία Opt-in email 

3.2.5.1 Email Marketing  

Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μια από τις πιο κλασικές 

μεθόδους προώθησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου. Σε μια έρευνα του McKinsy 

φάνηκε ότι το 83% των εταιρειών χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ως μέσο 

προώθησης των προϊόντων της εταιρείας. Στην απλούστερη μορφή του περιλαμβάνει 

ένα μήνυμα που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια λίστα 

πελατών και περιέχει μία προσφορά προϊόντος και μια πρόταση για δράση από τη 

μεριά του παραλήπτη (Damian and Calvin, 2009). Η αποτελεσματικότητά της 

οφείλεται στην αμεσότητα και την ευκολία χρήσης του καθώς και την δυνατότητα 

άμεσης και δωρεάν πρόσβασης σε αυτό (Ζώτος, 2000). Προκειμένου να πετύχει 

αυτός ο τρόπος προώθησης προϊόντων πρέπει να υπάρχει μια βάση δεδομένων 

ηλεκτρονικών διευθύνσεων και ένα πρόγραμμα με την απαραίτητη χωρητικότητα 

ώστε να μπορεί να χωρέσει πολλά ηλεκτρονικά μηνύματα. Οι μορφές που παίρνει 

είναι είτε μέσω της αποστολής μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων στους διάφορους 

χρήστες είτε μέσω περιοδικών λήψεων μηνυμάτων μιας εταιρείας προϊόντων σχετικά 

με τα διάφορα νέα της. Στην πρώτη περίπτωση παρατηρείται το λεγόμενο spamming, 

δηλαδή η ενοχλητική μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για 

να αποφευχθεί πρέπει κάθε επιχείρηση να ακολουθεί ορισμένους κανόνες 

συμπεριφοράς που ορίζονται από το μάρκετινγκ συγκατάθεσης (permission 

marketing) (Godin, 1999), έτσι ώστε τα μηνύματα να αποστέλλονται αφού έχει 

υπάρξει η επιθυμία από τους ίδιους τους καταναλωτές για την ενημέρωσή τους 

σχετικά με αυτά και η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής σχέσης με την επιχείρηση. Στη 

δεύτερη περίπτωση αποστέλλονται από την επιχείρηση διάφορα δελτία (bulletins και 

newsletters) προς τους χρήστες τα οποία είναι 

ενημερωτικά σχετικά με το προϊόν. Αυτά αποστέλλονται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα και προσφέρουν στο χρήστη 

άμεση ενημέρωση για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις σχετικά 

με το προϊόν και δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας 

μεταξύ του πελάτη και της επιχείρησης. Μία πολύ καλή 

Εικόνα 11: Λογότυπο MailChimp 
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ιστοσελίδα δημιουργίας newsletters, καθώς και δημοσίευσής τους μέσα στα διάφορα 

social media είναι η MailChimp . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4-ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

4.Εισαγωγή 

Όπως έχει ήδη παρουσιαστεί εκτενέστερα σε προηγούμενα κεφάλαια, υπάρχουν 

πολλοί τρόποι προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών,   χρησιμοποιώντας τα 

κατάλληλα εργαλεία του ψηφιακού marketing. Ένα μεγάλο ζήτημα όμως, είναι η 

μέτρηση της αποδοτικότητας αυτών των διαφημίσεων και κατά πόσο αποφέρουν 

οφέλη στην κάθε επιχείρηση. Η προσπάθεια μέτρησης που γίνεται από τις 

επιχειρήσεις είναι αρκετά δύσκολη. Αλλά, όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι 

τα στοιχεία που προκύπτουν, τόσο περισσότερο  η επιχείρηση αντιλαμβάνεται  την 

αποτελεσματικότητά των μεθόδων της και εκμεταλλεύεται καλύτερα τις πιο 

αποδοτικές. Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας μπορεί να γίνει τόσο ως προς την 

ίδια την ιστοσελίδα της εταιρίας όσο και ως προς τις υπόλοιπες μεθόδους προώθησης 

των ηλεκτρονικών προϊόντων της. 

 

4.1 Μετρικές και αναλύσεις στο διαδίκτυο (Web Metrics & Analytics) 

H ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας τα 

τελευταία χρόνια έχει εντείνει τον εταιρικό ανταγωνισμό στο διαδίκτυο. Στα πλαίσια 

αυτού του ανταγωνισμού δεν αρκεί πλέον για μια εταιρεία η απλή παρουσία στον 

παγκόσμιο ιστό, αλλά απαιτείται η προγραμματισμένη και οργανωμένη αξιοποίηση 

όλων των δυνατοτήτων που παρέχονται από το διαδίκτυο με σκοπό την καλύτερη 

απόδοση και επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Η ανάλυση και η μέτρηση δεδομένων περιλαμβάνει τις μεθόδους συλλογής, 

μέτρησης και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και παροχής πληροφόρησης από το 

διαδίκτυο για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς του πελάτη κατά τη χρήση 

συγκεκριμένων ιστοσελίδων και κοινωνικών μέσων. Η ανάλυση δεδομένων στοχεύει 

στη μελέτη της συμπεριφοράς των πελατών που οδηγεί στη βελτιστοποίηση της 

χρήσης του ιστοτόπου. Συγκεκριμένα, η ανάλυση είναι η τέχνη και η επιστήμη της 

ανάλυσης των ιστοτόπων με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας, καθώς και την 

αναβάθμιση της θετικής εμπειρίας του πελάτη κατά τη χρήση τους. Είναι επιστήμη, 

αφού χρησιμοποιεί μεθόδους στατιστικής, τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και εξαγωγή 

αναφορών και τέχνη, γιατί η βελτίωση μιας ιστοσελίδας απαιτεί σε μεγάλο βαθμό 

δημιουργικότητα και φαντασία.  

4.1.1 Διαδικασία μέτρησης διαδικτυακής απόδοσης 

Για τη δημιουργία ολιστικής εικόνας για τη μέτρηση της απόδοσης στον ιστό, μια 

επιχείρηση χρειάζεται ν’ ακολουθήσει τα βασικά στάδια της συλλογής, αποθήκευσης 

και ανάλυσης δεδομένων, που οδηγούν στην πληροφόρηση και γνώση σχετικά με 
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τους πελάτες, και στη συνέχεια βάσει αυτών στον καθορισμό και επαναπροσδιορισμό 

των στόχων και ενεργειών στα πλαίσια του ηλεκτρονικού επιχειρείν και μάρκετινγκ. 

Ακολουθούν τα τρία βασικά στάδια στην ανάλυση δεδομένων διαδικτύου: 

1) Συλλογή Δεδομένων (Data Collection) 

Ποιά δεδομένα ακριβώς πρόκειται να αναλυθούν ή  ποιες ερωτήσεις επιθυμούν ν’ 

απαντηθούν, όπως: από ποιές σελίδες έρχονται οι επισκέπτες, από ποιά σελίδα 

φεύγουν, πόσο χρονικό διάστημα παραμένουν στην ιστοσελίδα; 

2) Αποθήκευση Δεδομένων (Data Storage)   

Υπάρχουν δύο είδη αποθήκευσης δεδομένων: η εσωτερική και η εξωτερική 

αποθήκευση. Το πλεονέκτημα της εσωτερικής αποθήκευσης των δεδομένων είναι 

η ιδιοκτησία τους. Τα πιθανά κόστη από την εσωτερική αποθήκευση είναι τα 

μηχανήματα, το λογισμικό, οι άδειες, το απαιτούμενο προσωπικό και οι υποδομές. 

Άλλη επιλογή είναι η εξωτερική αποθήκευση της συλλογής των δεδομένων ως 

υπηρεσία (Software as a Service). Εταιρείες όπως η Google παρέχουν τέτοιου 

είδους υπηρεσίες και είναι γνωστές ως Saas πάροχοι. Πλέον του μειωμένου 

κόστους, η εξωτερική αποθήκευση έχει επιπλέον πλεονεκτήματα, όπως η τακτική 

συντήρηση, η εγκατάσταση και αναβάθμιση λογισμικού και η τεχνική βοήθεια. 

3) Αξιολόγηση/ Ανάλυση Δεδομένων  

Η αξιολόγηση διευκολύνεται με την επιλογή των κατάλληλων δεικτών απόδοσης, 

δηλαδή των σημαντικότερων μετρικών με βάση τις οποίες γίνεται η αξιολόγηση. 

 

Για τη διαδικασία συνεπώς της ανάλυσης διαδικτυακών δεδομένων απαιτείται ο 

καθορισμός στόχων, η δημιουργία και επιλογή κατάλληλων δεικτών μέτρησης 

απόδοσης, η συλλογή και ανάλυση δεδομένων και τέλος η υλοποίηση των αλλαγών. 

Στην πραγματικότητα, η βελτίωση ενός ιστότοπου είναι μια επαναληπτική συνεχής 

διαδικασία. 

 

Εικόνα 12: Η διαδικασία ανάλυσης διαδικτυακών δεδομένων 
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4.1.2 Δείκτες διαδικτυακής απόδοσης 

Η μέτρηση της επιτυχίας ενός στόχου μπορεί να γίνει με τη δημιουργία βασικών 

δεικτών απόδοσης, που δείχνουν το ποσοστό εκπλήρωσης των τεθέντων στόχων. 

Ειδικότερα, προκειμένου να μετρήσει κανείς την αποτελεσματικότητα ενεργειών του 

ψηφιακού μάρκετινγκ προτείνονται από την αμερικανική εταιρεία Klipfolio οι 

παρακάτω δείκτες και μετρικές για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, 

όπως πωλήσεις, έσοδα και απόδοση επένδυσης: 

 Return on Investment (ROI) – Απόδοση Επένδυσης                                        

Αποτελεί βασικό οικονομικό δείκτη που μετράει το τι αποφέρει μια 

συγκεκριμένη επένδυση σε καθορισμένο χρόνο.  

 SEO Κeyword Ranking – Κατάταξη βάσει λέξεων κλειδιών μέσω 

βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης 

Αυτός ο δείκτης μετρά τη σειρά κατάταξης που επιτυγχάνεται βάσει 

συγκεκριμένων λέξεων αναζήτησης σε μηχανές αναζήτησης (Search Engine 

Optimization). 

 Click Through Rate – Ποσοστό «κλικαρίσματος» 

 Ο δείκτης μετρά πόσο αποτελεσματικά επιτυγχάνουν οι διαδικτυακές 

διαφημίσεις το στόχο τους, δηλαδή το κατά πόσο οι επισκέπτες ακολουθούν 

το μονοπάτι που έχει ορισθεί, κάνοντας κλικ και επιλέγοντας τη διαφήμιση. 

 Average Site Time – Μέσος Χρόνος Παραμονής στο site 

Δείχνει πόσο χρόνο οι επισκέπτες μένουν στο site αναζητώντας πληροφορίες. 

 Leads per marketing activity – Ανταποκρίσεις από κάθε δραστηριότητα 

μάρκετινγκ 

Ο δείκτης μετρά το συνολικό αριθμό των ανταποκρίσεων που δημιουργούνται 

από κάθε δραστηριότητα μάρκετινγκ. 

 Online Interactions – Αλληλεπιδράσεις online 

Ο δείκτης μετρά τις ενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις ενός επισκέπτη κατά τη 

διάρκεια της παραμονής του στην ιστοσελίδα.     

 Cost per lead generated – Κόστος για κάθε ανταπόκριση που δημιουργείται. 

Αυτός ο δείκτης μετρά το κόστος για κάθε ανταπόκριση που δημιουργήθηκε 

από μια δραστηριότητα του τμήματος μάρκετινγκ. 
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 Funnel Visualization – Οπτικοποίηση χωνιού (διαδικασίας) 

Σε αυτό το δείκτη απεικονίζεται το ποσοστό των επισκεπτών που φθάνουν 

στον τελικό επιδιωκόμενο στόχο του μάρκετινγκ σε σχέση με αυτούς που για 

κάποιο λόγο εγκατέλειψαν τη σελίδα.   

 End Action Rate – Ποσοστό Τελικής Ενέργειας 

Ο δείκτης μετρά την ικανότητα μιας καμπάνιας μάρκετινγκ να παράγει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπολογίζει το ποσοστό των χρηστών που ξεκίνησαν 

τη διαδικασία ως προς το ποσοστό χρηστών που ξεκίνησαν τη διαδικασία ως 

προς το ποσοστό χρηστών που ολοκλήρωσαν την επιδιωκόμενη ενέργεια. 

 Incremental Sales – Προσαύξηση Πωλήσεων 

Ο δείκτης υπολογίζει το ποσοστό αύξησης πωλήσεων που προκύπτει. 

Μια ακόμα διάσταση που αφορά στην ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων είναι οι 

πηγές πρόσβασης σε μια ιστοσελίδα, δηλαδή ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο 

ένας χρήστης φτάνει σε μια σελίδα. Συνήθως καταγράφεται το ποσοστό αλλά και το 

απόλυτο νούμερο των επισκεπτών από κάθε πηγή. 

Συμπερασματικά, η ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων βάσει επιλεγμένων δεικτών 

στοχεύει στην απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τους επισκέπτες και τη 

συμπεριφορά τους, καθώς και σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας 

για την επιχείρηση. 

 

4.1.3 Μεθοδολογίες – Τεχνολογίες web analytics 

 

  Ακολουθούν τρεις βασικές τεχνολογικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες για τη 

συλλογή δεδομένων. 

1) LOG FILE ANALYSIS 

Η πρώτη γενιά προϊόντων μετρήσεων διαδικτύου ήταν οι Log Analyzers, οι οποίοι 

επεξεργάζονται τα log αρχεία του διακομιστή-εξυπηρετητή διαδικτύου (Log file 

analysis) με σκοπό να πραγματοποιήσουν βασικούς στατιστικούς υπολογισμούς. Το 

έναυσμα για την ανάπτυξή τους υπήρξε η ανάγκη μέτρησης της αποτελεσματικότητας 

των διαφημίσεων. Η εξέλιξη προκάλεσε νέες ανάγκες, όπως την κατανόηση της 

αλληλεπίδρασης του χρήστη με την ιστοσελίδα και τις δυνατότητες επίδρασης στη 

συμπεριφορά του χρήστη. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία διαφορετικών προϊόντων 

μετρήσεων, που χαρακτηρίζονται ως εξειδικευμένα προϊόντα για ανάλυση 

κυκλοφορίας διαδικτύου (Web traffic analysis).Ακόμη, η αυξανόμενη ανάγκη 

μεταφοράς επιχειρησιακών διαδικασιών μέσα από το διαδίκτυο, με το συνδυασμό και 
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τη συνεργασία πολλαπλών εφαρμογών, οδηγεί στην ανάπτυξη μιας νέας κατηγορίας 

προϊόντων για μετρήσεις διαδικτύου που καλούνται να εξυπηρετήσουν την ανάλυση 

παρουσίας διαδικτύου (Internet presence analysis). 

Τα εργαλεία ανάλυσης της κίνησης/κυκλοφορίας μιας ιστοσελίδας ή δικτυακού τόπου 

είναι προγράμματα καταμέτρησης και ιχνηλάτησης/ανίχνευσης των επιλογών των 

επισκεπτών και δίνουν τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου της κατάστασης ενός site. 

Έπειτα από το ανέβασμα ενός site στο διαδίκτυο είναι σημαντικό να έχουμε τη 

δυνατότητα άμεσης εκτίμησης της ανταπόκρισης που εκδηλώθηκε σχετικά με αυτό. 

Η αντικειμενική αξιολόγηση των δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων 

αποτελούν οδηγό για περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της σελίδας και των 

προγραμμάτων μάρκετινγκ. 

2) PAGE TAGGING 

Η ανησυχία σχετικά με την ακρίβεια μιας logfile και η επιθυμία να επιτευχθούν τα 

web analytics ως εξωγενής υπηρεσία, οδήγησε στη δεύτερη μέθοδο συλλογής 

δεδομένων, τη σήμανση σελίδων ή αλλιώς τα web bugs ή web beacons. Η σήμανση 

σελίδων τοποθετεί ένα μικρό Javascript αρχείο σε κάθε σελίδα ενός website. Αυτό 

σημαίνει ότι κάθε φορά που ένας επισκέπτης ανοίγει μια σελίδα το script 

ενεργοποιείται και αποθηκεύονται οι πληροφορίες και οι ενέργειες του χρήστη σε 

ξεχωριστό αρχείο.  Ένα άλλο είδος σήμανσης σελίδων είναι το κατέβασμα μιας 

βοηθητικής εφαρμογής Java (Java applet) ή ενός JavaScript αρχείου το οποίο 

αναλαμβάνει να αποθηκεύσει κάθε είδους περιήγηση του χρήστη, δημιουργώντας 

έτσι ένα αρχείο με κινήσεις και συναλλαγές του χρήστη σε παραπάνω από ένα site. 

Αυτού του είδους η συλλογή δεδομένων είναι γνωστή και ως «user-centric». Τα 

«user-centric» δεδομένα έχουν το πλεονέκτημα της παρακολούθησης της 

συμπεριφοράς ενός χρήστη σε διάφορα site σε συνδυασμό με πληροφορίες για το 

χρήστη. Αυτό δημιουργεί εν δυνάμει ευκαιρίες για τη μοντελοποίηση και τη 

διαχείριση ενός site. Μερικές εταιρείες άρχισαν να παράγουν λογισμικό που συλλέγει 

δεδομένα και από τα logfiles και από τα page tagging. Χρησιμοποιώντας υβριδικές 

μεθόδους αποσκοπούν στο να παράγουν βελτιωμένα στατιστικά δεδομένα απ’ ό,τι 

κάθε μέθοδος ξεχωριστά. 

 

3) COOKIES  

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που δημιουργούνται στον υπολογιστή του χρήστη όταν 

επισκεφτεί ένα site. Δύο είναι τα είδη των cookies που δημιουργούνται συνήθως, τα 

cookies συνεδρίας και τα cookies χρήστη ή αλλιώς τα παροδικά και τα μόνιμα, 

αντίστοιχα. Τα παροδικά cookies ή συνεδρίας ομαδοποιούν τις ενέργειες που κάνει 

ένας χρήστης κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σ’ ένα site και εξαφανίζονται όταν ο 

χρήστης φύγει. Τα μόνιμα cookies δημιουργούνται την πρώτη φορά που ο χρήστης 

επισκέπτεται μια ιστοσελίδα και παραμένει για χρονικό διάστημα που ορίζεται από 
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την ιστοσελίδα. Τα μόνιμα cookies βρίσκονται στο φυλλομετρητή μέχρι ο χρήστης να 

τα διαγράψει ή να επανεγκατασταθεί ο φυλλομετρητής ή να γίνουν άλλες παρόμοιες 

ενέργειες. 

 

4.1.4   Εργαλεία για διαδικτυακή ανάλυση – web analytics tools 

Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση 

και μέτρηση της διαδικτυακής απόδοσης: 

 ClickTracks                                                                                                                                              

Η ClickTracks παρέχει μια καινοτόμο σειρά προϊόντων και υπηρεσιών 

φιλοξενίας στο πεδίο ανάλυσης κυκλοφορίας ιστοσελίδας. Εστιάζει στην 

παρουσίαση σημαντικών πληροφοριών για τη συμπεριφορά των χρηστών με 

σύγχρονες οπτικές παραστάσεις. 

 Coremetrics                                                                                                                                         

Η πλατφόρμα Core metrics Web Analytics συλλέγει και αποθηκεύει τα 

δεδομένα περιήγησης όλων των πελατών και επισκεπτών ώστε να 

δημιουργήσει LIVE (Lifetime Individual Visitor Experience) προφίλ, τα οποία 

αποτελούν τη βάση για όλες τις πετυχημένες πρωτοβουλίες ηλεκτρονικού 

επιχειρείν. 

 Google--Analytics                                                                                                                                     

Μια εντελώς δωρεάν υπηρεσία που δημιουργεί αναλυτικά στατιστικά σχετικά 

με τους επισκέπτες σε μια ιστοσελίδα. Το Google Analytics είναι ο 

ευκολότερος τρόπος για ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων σε συνδυασμό με 

το Adwords. 

 Οι βασικότερες λειτουργίες του είναι: 

o Στατιστικά Χρηστών (μέτρηση δραστηριότητας, από πού προέρχεται, 

πόσο συχνά επανεμφανίζεται). 

o Ανάλυση Περιεχομένου (βελτίωση σελίδων, τι ψάχνουν οι χρήστες, 

ανάλυση ταχύτητας). 

o Ανάλυση για χρήση από κινητό (συσκευή, λογισμικό, χρήση 

εφαρμογής). 

o Ανάλυση Μετατροπών σε  Πωλήσεις (πώς ο χρήστης οδηγείται προς 

πώληση, οπτικοποίηση χωνιού). 

o Ανάλυση Διαφημίσεων (ανάλυση μηχανών αναζήτησης, απόδοση 

διαφημίσεων, e-mail). 

o Ανάλυση Κοινωνικών Μέσων (απόδοση για κάθε κοινωνικό μέσο). 
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 Compete                                                                                                                                                                                                   

Το compete είναι ένα εργαλείο με επιπλέον ικανότητες και επιλογές. Δίνει σε 

μια εταιρεία τη δυνατότητα να γνωρίζει τι κάνουν οι ανταγωνιστές της ή πώς 

οι χρήστες κατέληξαν στο site της εταιρείας, ποια κλικ έκαναν πριν και μετά. 

Υπάρχει μια δωρεάν έκδοση με ανάλυση δεδομένων κίνησης, αλλά εκεί που 

το εργαλείο διαφοροποιείται σε σχέση με τα άλλα είναι στην ανάλυση των 

μηχανών αναζήτησης, επί πληρωμή, όπου ενημερώνει για λέξεις-κλειδιά που 

καθοδηγούν τους χρήστες στο site μιας εταιρείας αλλά και σ’ εκείνα των 

ανταγωνιστών της.   

 NedStat                                                                                                                                                            

Είναι πάροχος λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών παρακολούθησης 

ιστοσελίδων/ιστοχώρων και αναφορών επισκέψεων σε ιστοσελίδες.             

 Omniture – Adobe Marketing Cloud 

Αποτελεί  μια συγκεντρωτική πλατφόρμα για δεδομένα ανάλυσης από 

ιστοσελίδες, κοινωνικά μέσα και διαδικτυακές διαφημίσεις. Παρέχει στους 

ειδικούς του μάρκετινγκ σημαντικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Βοηθά 

στον προσδιορισμό των πιο κερδοφόρων ενεργειών στο site. Tμηματοποιεί 

τους επισκέπτες ανάλογα με το βαθμό κερδοφορίας, παρέχει πληροφορίες για 

τα σημεία διαφυγής από την ιστοσελίδα. 

Βασικότερες λειτουργίες της είναι: 

o Ανάλυση Μετατροπής σε Πωλήσεις (μετρικές αγορών, πιστότητα 

καταναλωτών, προφίλ επισκεπτών). 

o Συνεισφορά Μάρκετινγκ (σύγκριση καναλιών μάρκετινγκ). 

o Ανάλυση για Facebook. 

o Αναφορές για χρήση από κινητό. 

 

  SAS                                                                                                                                       

To SAS Web Analytics εφαρμόζει λογισμικό ευφυΐας πελάτη (SAS Customer 

Intelligence software) για τα online κανάλια, ώστε κάθε αλληλεπίδραση με 

τον πελάτη καταγράφεται για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας των 

πελατών. 
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 Υahoo! Web Analytics  

Το Yahoo! είναι ένα εργαλείο που δίνει δυνατότητες παραμετροποίησης και 

παρέχει υψηλότερο βαθμό ανάλυσης σε σχέση με το Google Analytics και 

καλύτερες επιλογές ελέγχου, ενώ αποθηκεύει τα δεδομένα σε μη 

τυποποιημένη μορφή.  

                                                                                                                                                   

Οι  βασικότερες λειτουργίες του είναι:   

o Παρακολούθηση των επισκεπτών και των ενεργειών τους. 

o Κανάλια μάρκετινγκ, καμπάνιες και λέξεις κλειδιά με την καλύτερη 

απόδοση. 

o Προφίλ επισκεπτών (ηλικία, φίλο, ενδιαφέροντα, λέξεις-κλειδιά και 

προϊόν). 

o Ευκαιρίες βελτίωσης των διαδικτυακών πωλήσεων (οπτικοποίηση 

χωνιού). 

o Τμηματοποίηση χρηστών και απόδοση για κάθε τμήμα. 

o Webtrends Analytics  

Προσφέρει On Demand λύσεις λογισμικού για μέτρηση επίδοσης από 

καμπάνιες, search engine marketing, πωλήσεις από ιστοσελίδες και διατήρηση 

πελατών. Αποτελεί εργαλείο που ενσωματώνει πολλά είδη ανάλυσης και δίνει 

ολοκληρωμένη εικόνα της ψηφιακής παρουσίας μιας εταιρείας. Για κάθε 

θεματική υπάρχουν μετρικές, αναφορές και γραφήματα που έχουν 

δημιουργηθεί ειδικά γι’ αυτές. Απευθύνεται κυρίως σε πολυεθνικές εταιρείες. 

Παγκόσμιοι κολοσσοί συγκαταλέγονται στους πελάτες της. Αποτελεί ίσως την 

πιο ακριβή αλλά ταυτόχρονα και πλέον αξιόπιστη λύση ανάλυσης δεδομένων. 

o 4Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Είναι εργαλείο για διαδικτυακές έρευνες που βοηθάει στην κατανόηση της                        

συμπεριφοράς των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας. Οι έρευνες αποτελούν έναν 

από τους ισχυρότερους τρόπους συλλογής πραγματικών στοιχείων από την 

εμπειρία των επισκεπτών. Τίθενται τέσσερις ερωτήσεις στις οποίες απαντούν 

οι επισκέπτες, οι οποίες καλύπτουν τις ακόλουθες ενότητες: 

o Tι κάνουν οι επισκέπτες στο site μου;   

o Αφού ολοκληρώσουν τις ενέργειές τους, μετά τί θα κάνουν; 

o Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι επισκέπτες μου;  

o Αν δεν είναι ικανοποιημένοι, τι δεν τους άρεσε; 
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Το 4Q από μόνο του δεν αποτελεί εργαλείο ολοκληρωμένης ανάλυσης, απλά 

παρέχει πρωτογενή δεδομένα, εν γνώσει του χρήστη. Συνιστάται η χρήση του 

συνδυαστικά με κάποιο άλλο εργαλείο ανάλυσης.    

               

4.2  Μετρικές και αναλύσεις κοινωνικών μέσων – social media metrics & 

analytics        

Με την άφιξη του Web 2.0 και τη δημιουργία των πρώτων εφαρμογών 

κοινωνικών μέσων η ανάλυση δεδομένων διαδικτύου απέκτησε άλλη 

διάσταση και ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Τα κοινωνικά μέσα, όπως τα blogs, 

microblogs, φόρουμ συζητήσεων και διαμοιρασμού μέσων και κοινωνικά 

δίκτυα, χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από χρήστες για να 

ενημερώσουν για έκτακτα γεγονότα, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, καθώς και για 

να επικοινωνήσουν μεταξύ τους οποιαδήποτε στιγμή απ’ οπουδήποτε. 

Καθώς τα στελέχη των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν με μεγαλύτερη ευκολία 

στις επικοινωνιακές στρατηγικές τους τα κοινωνικά μέσα, είναι φυσικό να 

εγείρονται ερωτηματικά σχετικά με την απόδοση που έχουν οι επενδύσεις σε 

αυτά. Εμφανίστηκε η έννοια της ολιστικής μέτρησης απόδοσης και 

πολλαπλασιάστηκαν οι πηγές άντλησης δεδομένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13: Oι πηγές δεδομένων για την αξιολόγηση των προγραμμάτων 

 των κοινωνικών μέσων σύμφωνα με τον Murdough (2009) 

 

 Παρακάτω, θα εξετάσουμε αναλυτικά τις πηγές δεδομένων για την αξιολόγηση       

των προγραμμάτων των κοινωνικών μέσων σύμφωνα με τον Murdough (2009). 
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4.2.1 Πλατφόρμες Ενιαίας Διαχείρισης Κοινωνικών Μέσων – Enterprise (Social) 

Listening Platforms (ELP) 

Τα εργαλεία αυτά παρέχουν δυνατότητες διαχείρισης της ροής εργασιών και 

συγκεντρώνουν όλες τις δημόσια προσβάσιμες συζητήσεις στον κοινωνικό 

ιστό, ώστε να είναι διαθέσιμες για σύνθεση και ανάλυση. Τα προγράμματα 

αυτά δίνουν τη δυνατότητα ιχνηλάτησης, μέτρησης και καθοδήγησης των 

επιχειρηματικών προσπαθειών μέσα από τα κοινωνικά μέσα. 

4.2.2 Εξόρυξη και Ανάλυση Κειμένου – Text Mining Partners 

Η επισκόπηση κάθε κοινωνικού σχολίου που απασχολεί μια εταιρεία, μέσα 

από λύσεις εξειδικευμένου λογισμικού, βοηθά τους επαγγελματίες-αναλυτές 

στα κοινωνικά μέσα να ημιαυτοματοποιήσουν αυτή τη διαδικασία 

διαχωρίζοντας τη σημασία των κοινωνικών σχολίων, τις θεματικές κατηγορίες 

και τις υπάρχουσες εκτιμήσεις. Η επεξεργασία της φυσικής γλώσσας είναι μια 

πραγματική πρόκληση. Με την εξόρυξη κειμένου (text mining), την εξόρυξη 

δεδομένων κειμένου (text data mining) ή text analytics γίνεται αναφορά στη 

διαδικασία λήψης πληροφοριών υψηλής ποιότητας από το κείμενο με λεκτική 

ανάλυση, αναγνώριση προτύπων, κατηγοριοποίηση, ομαδοποίηση, 

ταξινόμηση, συσχέτιση οντοτήτων και ανακάλυψη γνώσης.  

Η μέθοδος text mining χρησιμοποιείται ευρέως και στο μάρκετινγκ, στα 

πλαίσια της αναλυτικής διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), για την 

αναβάθμιση των μοντέλων πρόβλεψης και ανάλυσης σχετικά με την απώλεια 

ή την δυσαρέσκεια πελατών. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο επιρροής που έχει ένα brand name στους 

καταναλωτές, καθώς και  την αναζήτηση της σχετικής συνάφειας και τον 

έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων βάσει των σχετικών σχολίων που αναρτούν 

οι πελάτες. 

Σημαντικά προβλήματα που έπληξαν το κύρος μεγάλων εταιρειών θα 

μπορούσαν να έχουν επιλυθεί γρηγορότερα αν είχαν αναλυθεί οι τάσεις που 

εμφανίζονταν στις βάσεις δεδομένων με στοιχεία πελατών τους. Ακόμη, ο 

εντοπισμός γεγονότων είναι αποτέλεσμα της χρήσης τεχνικών ανάλυσης 

κειμένου και στόχο έχει τον έλεγχο της πηγής των δεδομένων και τον 

εντοπισμό ενός γεγονότος που συμβαίνει μέσα στην πηγή. Αυτές οι πηγές 

δεδομένων περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο, ήχο, κείμενο και χωροχρονικά 

δεδομένα. Ο όγκος των δεδομένων κειμένου στα κοινωνικά μέσα αυξάνεται 

εκθετικά, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης 

περισσότερων γεγονότων. 

4.2.3 Εργαλεία μέτρησης κοινωνικών δικτύων σε πλατφόρμες API – Platform 

API (Application Programming Interface) tools 

Αυτός ο συνδυασμός εργαλείων κοινωνικής μέτρησης δίνει πρόσβαση σε 

βασικές δραστηριότητες κοινωνικής μέτρησης που δεν προσφέρονται 



46 | Σ ε λ ί δ α  

 

απαραίτητα σε κοινά ELPs.Για παράδειγμα, στατιστικά για την πρόσβαση 

διάφορων προφίλ στο Facebook, μετρήσεις θέασης για τη διανομή βίντεο, 

υπολογισμός διάδοσης πληροφοριών και ενεργειών. Τέτοιου είδους 

πλατφόρμες και εργαλεία έχουν αναπτυχθεί για τις αναλύσεις και μετρήσεις 

συγκεκριμένων κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook και το Twitter. 

Το Facebook Insights είναι ένα πολύ αξιόλογο εργαλείο που έχει αναπτύξει το 

Facebook, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη ή στην εταιρεία που έχει 

σελίδα στο Facebook να μπορεί να παρακολουθεί λεπτομερώς την κατάσταση 

του περιεχομένου τους. Προσφέρει εργαλεία ανάλυσης δεδομένων που 

αφορούν στην κίνηση της εταιρικής σελίδας δωρεάν στον εκάστοτε 

διαχειριστή της. 

Το SocialDon είναι ένα δωρεάν εργαλείο ανάλυσης για το Facebook που 

επιτρέπει τη σύγκριση στατιστικών δεδομένων ανάμεσα σε σελίδες του 

Facebook. Είναι απλό στη χρήση του, απαιτεί από το χρήστη να κάνει είσοδο 

με το προφίλ που χρησιμοποιεί στην πλατφόρμα και στη συνέχεια να 

προχωρήσει στην ανάλυση. Προσφέρει συγκριτική ανάλυση με ιστορικά 

δεδομένα, αλλά και με ανταγωνιστικές σελίδες, ενώ έχει τη δυνατότητα 

ανάλυσης δεδομένων από εφαρμογές στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. 

Το PageLever μπορεί να τροφοδοτήσει τους χρήστες με χρήσιμα δεδομένα, 

αλλά και σημεία αναφοράς και γεγονότα που τράβηξαν την προσοχή των 

χρηστών. Το εργαλείο αυτό μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να απομακρύνει 

το θόρυβο και να δει στην πράξη τι λειτουργεί και τι όχι με σκοπό 

επικεντρωθεί σε στοχευμένες καταχωρήσεις σε καθορισμένο χρόνο. 

Για το Twitter υπάρχει το Twitalyzer, πλατφόρμα που αποτελεί την πιο 

δημοφιλή εφαρμογή ανάλυσης, που αναπτύχθηκε από την ομάδα 

team@SimplifySocial και χρησιμοποιείται από μεγάλο αριθμό χρηστών. 

Παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης της εντύπωσης, δέσμευσης και επιρροής 

στο Twitter. 

Το TweetReach είναι ένα εργαλείο ανάλυσης που παρέχει προϊόντα που 

προσφέρουν λεπτομερείς μετρικές πάνω στην επιρροή που έχουν οι 

συζητήσεις στο Twitter. Μετρά τα Tweets posted, Tweet volume, Access, 

Cost,αναζητά πόσοι λογαριασμοί έχουν διαβάσει και αναδημοσιεύσει μια 

καταχώρηση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και ποιοι είναι αυτοί που 

επηρεάζουν περισσότερο τους χρήστες ως προς την άποψη που έχουν για μια 

εταιρεία ή προϊόν. 

 4.2.4 Εργαλεία ανάλυσης ιστοσελίδων- Site Analytics Solution 

 Αυτά τα εργαλεία παρέχουν στατιστικά σχετικά με τη συμπεριφορά των                                                       

επισκεπτών ενός site. Παραπομπές από τα κοινωνικά μέσα, όπως τα blogs, Facebook, 
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Twitter, δείχνουν τι συμπεριφορές προκύπτουν από τη στιγμή που η εταιρεία έρθει σε 

επαφή με το κοινό που έχει στοχεύσει στα κοινωνικά μέσα. 

Για τη μέτρηση των κοινωνικών μέσων υπάρχουν τρεις βασικοί κόμβοι, οι οποίοι 

μπορούν να αποτελέσουν οδηγούς για τη λήψη αποφάσεων: το είδος του κοινού που 

ελέγχεται, τα θέματα των συζητήσεων και η χρήση δεικτών απόδοσης. Όλοι οι 

χρήστες δεν είναι ισότιμοι. Κάποιοι ασκούν μεγαλύτερη επιρροή από άλλους, 

γεγονός που βασίζεται στην επισκεψιμότητα και συχνότητα των σχολίων. Επίσης 

είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τους ακριβείς τόπους που στον κοινωνικό ιστό 

προκύπτουν συζητήσεις για να μπορεί να ελέγχει τις διόδους μέσα από τις οποίες 

περνούν μηνύματα, και φυσικά να αποφασίζει σε ποιες από αυτές η εταιρεία θα 

πρέπει να έχει ενεργή παρουσία. Βασικά, μια εταιρεία οφείλει να εντοπίσει ποια 

θέματα εγείρονται στις συζητήσεις που γίνονται στα κοινωνικά μέσα, σε τι 

επικεντρώνονται και τι εκτιμήσεις δημιουργούνται προτού φθάσει σε συμπεράσματα. 

Ωστόσο, στο πέρασμα του χρόνου, οι εταιρείες μπορούν να επηρεάσουν τα θέματα ή 

και τις οπτικές θέασης των πραγμάτων. 

Τέλος, η χρήση δεικτών απόδοσης, όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι σημαντικό μέρος 

των μετρικών μιας εταιρείας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εταιρείες είναι οργανισμοί 

που έχουν ως στόχο τους το κέρδος. Ακόμη κι αν αυτός δεν είναι ο πρωταρχικός 

στόχος της παρουσίας τους στα κοινωνικά μέσα, ο έλεγχος των αποτελεσμάτων 

αφορά στην οικονομική αξία που προκύπτει από την παρουσία μιας εταιρείας σε 

αυτά. 

 

4.2.5 Κατηγοριοποιήσεις μετρικών σε κοινωνικά δίκτυα 

Τα τελευταία χρόνια διαφαίνονται βιβλιογραφικά κάποιες προσπάθειες 

κατηγοριοποίησης των μετρικών στα κοινωνικά δίκτυα. Στη συνέχεια, θα σας 

παρουσιάσουμε δύο από τις πλέον βασικές και καινοτόμες προσεγγίσεις. 

1) Η προσέγγιση των Hoffman & Fodor, MIT 

Μια πολύ δημοφιλής κατηγοριοποίηση μετρικών για τις διάφορες εφαρμογές των 

κοινωνικών μέσων βασίζεται στο πλέγμα που δημιουργείται από το είδος των 

κοινωνικών μέσων και από τους στόχους επίδοσης αυτών. Οι στόχοι επίδοσης 

διακρίνονται στην αναγνωρισιμότητα της μάρκας, στη δέσμευση στη μάρκα και 

στην από στόμα σε στόμα διάδοση. 

 Αναγνωρισιμότητα μάρκας- Brand awareness      

Στο περιβάλλον των κοινωνικών μέσων κάθε φορά που ένα άτομο 

χρησιμοποιεί μια εφαρμογή που είναι σχεδιασμένη από/για την 

επιχείρηση, η εταιρεία αποκτά αυξημένη προβολή πολλές φορές σε 

σχετικό εννοιολογικό πλαίσιο. 
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 Δέσμευση/εμπλοκή μάρκας- Brand engagement 

Η δέσμευση/εμπλοκή των καταναλωτών για μια μάρκα/επωνυμία μπορεί 

να ενισχυθεί με τη χρήση των κοινωνικών μέσων με πολλούς τρόπους και 

με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. 

 Από στόμα σε στόμα – Word of mouth 

Οι πελάτες όταν γνωρίζουν και εμπιστεύονται μια εταιρεία δεν 

παραμένουν απλά οι ίδιοι πιστοί, αλλά κοινοποιούν την αξία της εταιρείας 

ή μιας εφαρμογής που αυτή δημιούργησε και σε άλλους καταναλωτές. Μη 

ικανοποιημένοι ή απογοητευμένοι καταναλωτές επίσης μπορούν να 

διαδώσουν την αρνητική άποψή της. Η δύναμη των κοινωνικών μέσων 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα ισχυρή. 

2) H προσέγγιση του Pentin από το Interactive Advertising Bureau (Iab) 

Μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος προτείνει ο Pentin από το 

Interactive Advertising Bureau (Iab), προσαρμοσμένη σε διάφορες 

πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Το προτεινόμενο αυτό πλαίσιο διακρίνει 

τρεις τομείς, ο πρώτος αφορά στη διερεύνηση των στόχων/ προθέσεων μιας 

εταιρείας από τη χρήση τους, ο δεύτερος στην ομαδοποίηση των βασικών 

δεικτών απόδοσης και ο τρίτος στη συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Οι τέσσερις ενότητες που προτείνει ο Pentin (2011) είναι η αναγνωρισιμότητα 

(awareness), η εκτίμηση (appreciation), η δράση/ενέργεια (action) και τέλος η 

συνηγορία/υπεράσπιση (advocacy). Η τελευταία εξετάζεται ως η προώθηση 

που γίνεται από τους χρήστες-πελάτες στον κοινωνικό τους κύκλο. Κατά τον 

ορισμό των μετρικών σε σχέση με τις ενότητες είναι σημαντικό να 

περιλαμβάνονται ποιοτικές, ποσοτικές αλλά και καθαρά οικονομικές μετρικές 

προκειμένου να μπορεί να αιτιολογηθεί αν αξίζει μια επένδυση ή όχι. Οπότε 

για κάθε μια από τις τέσσερις ενότητες προτείνονται και τέσσερις οικονομικές 

μετρικές, που είναι: Κόστος/Εμφάνιση (Cost per Impression), 

Κόστος/Δέσμευση ( Cost per Engagement), Κόστος/ Πρόθεση Αγοράς (Cost 

per Lead) και Κόστος/Σύσταση (Cost per Referral). 

Για τον ορισμό των βασικών κριτηρίων και δεικτών απόδοσης υπάρχουν τρεις 

βασικοί παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

 Το είδος της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων που θα χρησιμοποιηθεί 

(blog, microblogging, κοινωνικά δίκτυα, σελίδες διαμοιρασμού 

βίντεο/εικόνας, φόρουμ). 

 Οι ενότητες στις οποίες θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 

(αναγνωρισιμότητα, εκτίμηση, ενέργεια, συνηγορία-προώθηση). 
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 Καθορισμός ποιοτικών, ποσοτικών, αλλά και καθαρά οικονομικών 

μετρικών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παραμέτρους, αναπτύσσονται για 

διαφορετικά κοινωνικά μέσα αντίστοιχοι πίνακες. 

Είναι φανερό ότι για να εφαρμόσει μια εταιρεία αποτελεσματικά τη 

στρατηγική ηλεκτρονικού επιχειρείν και μάρκετινγκ με τα σημερινά δεδομένα 

και να οδηγηθεί σε επιτυχία και καλή ανταγωνιστική θέση, θα πρέπει 

ν’«ακούει» τους πελάτες μέσα από το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα, να 

παρακολουθεί άμεσα και έγκαιρα τη συμπεριφορά τους και να αναλύει και 

μετρά τα δεδομένα, ώστε να «γνωρίζει» την αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα των ηλεκτρονικών ενεργειών της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

MARKETING ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

5.Εισαγωγή 

Σήμερα, το διαδίκτυο έχει κατακλύσει την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό το λόγο, 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη έχουν μπει για τα καλά στο στίβο της 

ψηφιακής διαφήμισης, αναζητώντας έξυπνους τρόπους προσέλκυσης όλο και 

περισσότερων φοιτητών στα προγράμματά τους. Σ' αυτό το κεφάλαιο, αποφασίσαμε 

να παρουσιάσουμε τις ψηφιακές στρατηγικές που ακολουθούν τα 5 κορυφαία 

πανεπιστήμια της Ευρώπης, σύμφωνα με την παγκόσμια πανεπιστημιακή κατάταξη 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης του οργανισμού Times Higher Education για το 2018. 

Η παγκόσμια αυτή πανεπιστημιακή κατάταξη περιλαμβάνει 1.000 πανεπιστήμια απ' 

όλο τον κόσμο. Λίγο πάνω από το 40% των θέσεων αυτών καταλαμβάνονται από 

ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Την πρώτη θέση στην κατάταξη στην Ευρώπη παίρνει ένα 

πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ενώ ακόμη 

92 βρετανικά πανεπιστήμια εμφανίζονται στον πίνακα. Δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα σε 

εκπροσώπηση είναι η Γερμανία, με 44 πανεπιστημιακά ιδρύματα, πολλά από τα 

οποία περιλαμβάνονται στα 100 καλύτερα. 

Από τα πανεπιστήμια της ηπειρωτικής Ευρώπης, ένα ελβετικό ίδρυμα, το Ελβετικό 

Ομοσπονδιακό Τεχνολογικό Ινστιτούτο Ζυρίχης ''ΕΤΗ Zurich", επιτυγχάνει τον 

υψηλότερο βαθμό και τοποθετείται ανάμεσα στα 5 πρώτα της Ευρώπης και στα 10 

πρώτα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Τα ιδρύματα αξιολογήθηκαν με βάση τη μεθοδολογία του παγκόσμιου πανεπιστημίου 

για το εκπαιδευτικό περιβάλλον, το ερευνητικό περιβάλλον, τις παραπομπές, το 

εισόδημα της βιομηχανίας και τις διεθνείς προοπτικές. 

 

5.1 University of Oxford 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 14: Λογότυπο του  

University of Oxford 
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          5.1.1 Ιστορικό Πλαίσιο 

Το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο του 

αγγλόφωνου κόσμου και το δεύτερο παλαιότερο παγκοσμίως. Αν και η 

ακριβής ημερομηνία ίδρυσης του είναι άγνωστη, υπάρχουν στοιχεία 

διδασκαλίας από το 1096. Βρίσκεται μέσα και γύρω από το μεσαιωνικό 

κέντρο της Οξφόρδης. 

Αποτελείται από 44 κολέγια και πάνω από 100 βιβλιοθήκες, οι οποίες το 

καθιστούν το μεγαλύτερο σύστημα βιβλιοθήκης στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οι σπουδαστές του αγγίζουν συνολικά τους 22.000. Λίγο περισσότεροι από 

τους μισούς είναι προπτυχιακοί και πάνω από το 40% είναι διεθνείς, 

εκπροσωπώντας 140 χώρες. 

Το δίκτυο αποφοίτων του απαριθμεί πάνω από 250.000 άτομα και 

περιλαμβάνει περισσότερους από 120 Ολυμπιονίκες, 26 βραβευθέντες με 

βραβείο Νόμπελ, 7 ποιητές και πάνω από 30 παγκόσμιους ηγέτες της 

σύγχρονης εποχής, όπως ο Bill Clinton και ο Indira Ghanti. 

Το πανεπιστήμιο συνδέεται με 11 νικητές του βραβείου Νόμπελ Χημείας, με 5 

του Νόμπελ Φυσικής και 16 του Νόμπελ Ιατρικής. Ορισμένοι αξιοσημείωτοι 

στοχαστές και επιστήμονες που φοίτησαν στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 

είναι ο Tim Berners-Lee, o Stephen Hawking και ο Richard Dawkins. Επίσης, 

οι ηθοποιοί  Hugh Grant και Rosamund Pike, καθώς και οι συγγραφείς Oscar 

Wilde, Graham Greene, Vikram Seth και Philip Pullman. 

Το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης υπερηφανεύεται για τον διεθνή χαρακτήρα 

του με διασυνδέσεις σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ο πρώτος διεθνής 

φοιτητής του εγγράφηκε το 1190. 

Ως σύγχρονο πανεπιστήμιο με γνώμονα την έρευνα, διαθέτει πολλά δυνατά 

σημεία, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιστήμες, αφού κατέλαβε πρόσφατα την 

πρώτη θέση στον κόσμο για την ιατρική και κατατάσσεται ανάμεσα στα 10 

κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως για τις βιοεπιστήμες, τις φυσικές 

επιστήμες, τις κοινωνικές επιστήμες, τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές 

επιστήμες. 

 

5.1.2 Σχολές & Τμήματα 

Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

 Τμήμα Ιστορίας, Φιλοσοφίας & Θεολογίας 

 Τμήμα Τέχνης, Παραστατικών Τεχνών & Σχεδιασμού 
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Κλινική, Προκλινική  & Υγεία 

 Τμήμα Ιατρικής & Οδοντιατρικής 

 Τμήμα Διαφόρων Ιατρικών 

 

Επιχειρήσεις & Οικονομικά 

 Τμήμα Οικονομικών & Οικονομετρίας 

 

Μηχανική & Τεχνολογία 

 Τμήμα Ηλεκτρικής & Ηλεκτρονικής Μηχανικής 

 Τμήμα Μηχανικής & Αεροναυπηγικής 

 Τμήμα Χημικής Μηχανικής 

 Τμήμα Πολιτικής Μηχανικής 

 Τμήμα Γενικής Μηχανικής 

 

Φυσικές Επιστήμες 

 Τμήμα Μαθηματικών & Στατιστικής 

 Τμήμα Φυσικής & Αστρονομίας 

 Τμήμα Χημείας 

 Τμήμα Γεωλογίας, Περιβάλλοντος, Γης & Θαλάσσιων Επιστημών 

 

Νομικές Επιστήμες 

 Τμήμα Νομικής 

 

Κοινωνικές Επιστήμες 

 Τμήμα Κοινωνιολογίας 

 Τμήμα Γεωγραφίας 
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 Τμήμα Πολιτικών & Διεθνών Σπουδών 

 

Ψυχολογία 

 Τμήμα Ψυχολογίας 

 

Βιοεπιστήμες 

 Τμήμα Βιολογικών Επιστημών 

 

Επιστήμες των Υπολογιστών 

 Τμήμα Πληροφορικής 

 

5.1.3 Στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο University of Oxford 

 

 Επίσημη Ιστοσελίδα  www.ox.ac.uk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διαθέτει επίσημη ιστοσελίδα, απ’ όπου μπορεί 

κανείς να ενημερωθεί για τη διαδικασία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, για την 

έρευνα, για τα νέα, τις εκδηλώσεις, την ιστορία και την οργάνωση του 

Εικόνα 15: Στιγμιότυπο από την επίσημη  ιστοσελίδα University of Oxford 

http://www.ox.ac.uk/
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πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει επίσης, ένα ιστολόγιο Τέχνης, ένα ιστολόγιο 

επιστήμης και πολλές ακόμα ενδιαφέρουσες υπηρεσίες και πληροφορίες. 

 Apple Podcasts 

Το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2008 να 

προσφέρει στο ευρύ κοινό ηχητικά και βίντεο αρχεία απ’ όλα τα τμήματα του 

μέσω του ιστότοπου Apple Podcasts. Αυτή η κίνηση σημειώνει μεγάλη 

επιτυχία με περισσότερες από 28 εκατομμύρια λήψεις μέχρι στιγμής και 

ακροατήριο 185 χωρών. 

Υπάρχουν πλέον πάνω από 5.360 ώρες υλικού διαδικτυακά, που «ανοίγουν» 

τη «σκέψη» του πανεπιστημίου της Οξφόρδης στον κόσμο, παρέχοντας 

συγχρόνως στους φοιτητές, το προσωπικό και τους αποφοίτους του πρόσβαση 

σε μια μοναδική πηγή γνώσης. 

Τα ηχητικά και βίντεο αρχεία είναι διαδικτυακά και δωρεάν διαθέσιμα για το 

κοινό. Νέο υλικό προστίθεται καθημερινά. Το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 

είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνεισφέροντες υλικού στην Apple 

Podcasts. 

 

 YouTube 

Tο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διαθέτει επίσημο κανάλι στο YouTube, όπου 

μπορεί όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει ελεύθερα διαλέξεις, να μάθει πως 

μπορεί να κάνει αίτηση για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, να πληροφορηθεί για 

την έρευνα, τη ζωή των φοιτητών και του προσωπικού του πανεπιστημίου. 

Τα βίντεό του έχουν μεγάλη απήχηση απαριθμώντας χιλιάδες προβολές σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

 Facebook 

Tο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διαθέτει επίσημη σελίδα στο Facebook με 

πάνω από 3 εκατομμύρια «μου αρέσει» και αντίστοιχο αριθμό ακολούθων. 

Καθημερινά ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από τις δράσεις και την 

καθημερινή ζωή στο πανεπιστήμιο. 

Χρησιμοποιεί τη σελίδα του για τη δημιουργία εκδηλώσεων προσκαλώντας 

άτομα μέσω Facebook και παραπέμπει το κοινό να μπει στην επίσημη 

ιστοσελίδα του για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή στο 

πανεπιστήμιο. 
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 Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διαθέτει επίσημο λογαριασμό στο Twitter από 

τον Ιούνιο του 2009, με πάνω από 10.000 tweets, κοντά στους 400.000 

ακολούθους και στα 4.000 «μου αρέσει». 

Χρησιμοποιεί το Twitter σαν μέθοδο μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, 

δημοσιεύοντας επιγραμματικά τις δράσεις του πανεπιστημίου και τις εξελίξεις 

στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης. Συχνά, τα κείμενα που 

δημοσιεύει περιέχουν συνδέσμους που παραπέμπουν σε εικόνες, βίντεο και 

άλλους ιστότοπους. 

 Weibo 

 Λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος φοιτητών από την Κίνα προς το 

πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει παρουσία και στο Weibo, 

που αποτελεί μια κινεζική εκδοχή του γνωστού Twitter. Ο λογαριασμός του 

στο Weibo έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα σχεδόν 42.500 ακoλούθους. 

 LinkedIn 

Το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διαθέτει επίσημο επαγγελματικό προφίλ στο 

δίκτυο του LinkedIn με πάνω από 300.000 ακολούθους και περισσότερους 

από 185.000 αποφοίτους. 

Είναι ένα από τα πιο επιχειρηματικά πανεπιστήμια της Ευρώπης. 

Κατατάσσεται στην πρώτη θέση επιχειρηματικά των πανεπιστημίων στο 

Εικόνα 16: Στιγμιότυπο από τον επίσημο λογαριασμό του  

University of Oxford στο Twitter 
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Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερες από 130 εταιρείες μέχρι σήμερα και 

αναγνωρίζεται ως ηγέτης στην υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Το ακαδημαϊκό σύστημα του πανεπιστημίου προσφέρει στους καθηγητές και 

τους σπουδαστές το πλεονέκτημα να ανήκουν σ’ ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 

ίδρυμα και σε μια οικεία διεπιστημονική ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Προτρέπει μέσω του προφίλ του στο LinkedIn τους πιθανούς εργοδότες που 

θέλουν να προσλάβουν σπουδαστές ή αποφοίτους να δημοσιεύσουν στην 

ηλεκτρονική τράπεζα εργασίας της Υπηρεσίας Καριέρας στη διεύθυνση 

www.careers.ox.ac.uk/info-for-recruiters/advertise-your-vacancies. 

 Instagram 

 

              Εικόνα 17: Στιγμιότυπο από τον επίσημο λογαριασμό του University of Oxford στο Instagram 

Το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διαθέτει επίσημο λογαριασμό στο Instagram 

με πάνω από 800 δημοσιεύσεις και κοντά στους 250.000 ακολούθους. 

Ανεβάζει σχεδόν καθημερινά ποιοτικό και ελκυστικό περιεχόμενο, εικόνες 

και βίντεο, από τη ζωή στο πανεπιστήμιο, ενισχύοντας έτσι τους δεσμούς με 

τους ακολούθους του. 

 Ηλεκτρονική Πλατφόρμα www.medium.com 

Το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δημοσιεύει πλήθος άρθρων που αφορούν τη 

ζωή στην Οξφόρδη, τις καινοτομίες του πανεπιστημίου, την έρευνα και το 

Brexit στην ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα που φιλοξενεί ιστολόγια. 

 Ιστοσελίδα www.theconverastion.com 

Η ιστοσελίδα  «The conversation» είναι μια ανεξάρτητη πηγή ειδήσεων και 

απόψεων, που προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα και παραδίδονται 

απευθείας στο κοινό. 

http://www.careers.ox.ac.uk/info-for-recruiters/advertise-your-vacancies
http://www.medium.com/
http://www.theconverastion.com/
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Εικόνα 18: Στιγμιότυπο από την παρουσία του  

University of Oxford στην ιστοσελίδα «The conversation» 

Η ομάδα των συντακτών της συνεργάζεται με ειδήμονες από πανεπιστήμια 

και ερευνητικά ιδρύματα, όπως είναι το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, έχοντας 

ως στόχο να ξεκλειδώσουν τις γνώσεις τους για χρήση από το ευρύτερο κοινό. 

 

5.2 University of Cambridge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19: Λογότυπο του University of Cambridge  

 

5.2.1 Ιστορικό Πλαίσιο 

Το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ είναι ένα συλλογικό δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα. Η 

οκτακοσίων ετών ιστορία του, το καθιστά το δεύτερο παλαιότερο πανεπιστήμιο στον 

αγγλόφωνο κόσμο και το τέταρτο στον κόσμο. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του 

Κέιμπριτζ. 
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Σ’ αυτό φοιτούν πάνω από 18.000 σπουδαστές απ’ όλο τον κόσμο. Σχεδόν 4.000 από 

τους φοιτητές του είναι διεθνείς και προέρχονται από περισσότερες από 120 

διαφορετικές χώρες. Επιπλέον, τα Διεθνή Θερινά Προγράμματα του πανεπιστημίου 

προσφέρουν 150 μαθήματα σε φοιτητές από περισσότερες από 50 χώρες. 

Το πανεπιστήμιο χωρίζεται σε 31 αυτόνομα κολέγια, όπου οι σπουδαστές λαμβάνουν 

μαθήματα διδασκαλίας σε μικρές ομάδες. Κατέχει 9 μουσεία Τέχνης, Επιστήμης και 

Πολιτισμού, τα οποία είναι ανοιχτά στο κοινό όλο τον χρόνο, καθώς και έναν 

βοτανικό κήπο. 

Στο πανεπιστήμιο φιλοξενούνται πάνω από 100 βιβλιοθήκες, οι οποίες διαθέτουν 

περισσότερα από 15 εκατομμύρια βιβλία συνολικά. Στην κεντρική βιβλιοθήκη του, 

που είναι νομική βιβλιοθήκη, φιλοξενούνται 8 εκατομμύρια βιβλία. 

Το Cambridge University Press είναι ένα εξωσχολικό ίδρυμα και λειτουργεί ως 

εκδοτικός οίκος του πανεπιστημίου. Με πάνω από 50 γραφεία παγκοσμίως, ο 

κατάλογος των δημοσιεύσεών του αποτελείται από 45.000 τίτλους που καλύπτουν 

την ακαδημαϊκή έρευνα, την επαγγελματική εξέλιξη, τα επιστημονικά περιοδικά, την 

εκπαίδευση και την έκδοση βιβλίων. 

Συνολικά, 92 συνεργάτες του πανεπιστημίου έχουν βραβευτεί με Νόμπελ, 

καλύπτοντας κάθε κατηγορία. Η χρηματοδότηση του πανεπιστημίου εκτιμάται σε 

περίπου 6 δισεκατομμύρια αγγλικές λίρες. 

 

5.2.2 Σχολές & Τμήματα 

 

Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

 Τμήμα Ιστορίας, Φιλοσοφίας & Θεολογίας 

 Τμήμα Αρχιτεκτονικής 

 Τμήμα Τέχνης, Παραστατικών Τεχνών & Σχεδιασμού 

 

Επιχειρήσεις & Οικονομικά 

 Τμήμα Οικονομικών & Οικονομετρίας 

 

Κλινική, Προκλινική  & Υγεία 

 Τμήμα Ιατρικής & Οδοντιατρικής 
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Κοινωνικές Επιστήμες 

 Τμήμα Γεωγραφίας 

 Τμήμα Πολιτικών & Διεθνών Σπουδών 

 

Ψυχολογία 

 Τμήμα Ψυχολογίας 

 

Βιοεπιστήμες 

 Τμήμα Βιολογικών Επιστημών 

 Τμήμα Κτηνιατρικής Επιστήμης 

 

Φυσικές Επιστήμες 

 Τμήμα Μαθηματικών & Στατιστικής 

 

Νομικές Επιστήμες 

 Τμήμα Νομικής 

 

Εκπαίδευση 

 Τμήμα Εκπαίδευσης 

 

Μηχανική & Τεχνολογία 

 Τμήμα Χημικής Μηχανικής 

 Τμήμα Γενικής Μηχανικής 

 

Επιστήμες των Υπολογιστών 
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 Τμήμα Πληροφορικής 

5.2.3 Στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο University of Cambridge 

 

 Επίσημη Ιστοσελίδα www.cam.ac.uk 

 

        Εικόνα 20: Στιγμιότυπο από την επίσημη  ιστοσελίδα του University of Cambridge  

 

Το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ διαθέτει επίσημη ιστοσελίδα, απ’ όπου μπορεί 

κανείς να ενημερωθεί για την ιστορία του, την έρευνα, τα μαθήματα που 

προσφέρονται, τα τελευταία νέα και να πάρει πολλές ακόμα ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες για το πανεπιστήμιο. 

 Facebook 

Το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ διαθέτει επίσημη σελίδα στο Facebook με 

κοντά στα 1.900.000 «μου αρέσει» και στους 2.000.000 ακολούθους, όπου 

καθημερινά ανεβάζει ενδιαφέροντα άρθρα, βίντεο και φωτογραφίες που 

σχετίζονται με τη ζωή και τις δράσεις του πανεπιστημίου. 

Χρησιμοποιεί τη σελίδα του για τη δημιουργία εκδηλώσεων προσκαλώντας 

άτομα μέσω Facebook και παραπέμπει το κοινό να τηλεφωνήσει ή να μπει 

στην επίσημη ιστοσελίδα του για περαιτέρω πληροφορίες και ερωτήσεις. 

 Flickr 

Το Flickr είναι μια ιστοσελίδα που φιλοξενεί φωτογραφίες και βίντεο 

διάφορων χρηστών απ’ όλο τον κόσμο. Το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ είναι 

χρήστης του Flickr από τον Μάρτιο του 2009 με πάνω από 10.000 

δημοσιευμένες φωτογραφίες και πάνω από 1.000 ακολούθους. 

http://www.cam.ac.uk/
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              Εικόνα 21: Στιγμιότυπο από τον επίσημο λογαριασμό του University of Cambridge Flickr 

 

 iTunes U 

Το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ παρέχει πρόσβαση στο ευρύ κοινό σε δωρεάν 

υλικό από διαλέξεις, δημόσιες συζητήσεις, διαδικτυακές ραδιοφωνικές 

μεταδόσεις ειδήσεων και δημόσια βίντεο μέσω της ενότητας iTunes U του 

iTunes Store. 

Θέλει να μοιραστεί το περιεχόμενό του όσο το δυνατόν ευρύτερα βοηθώντας 

όλο και περισσότερα άτομα να μάθουν για θέματα που τους ενδιαφέρουν. 

 LinkedIn 

Το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ διαθέτει επίσημο επαγγελματικό προφίλ στο 

δίκτυο του LinkedIn με πάνω από 300.000 ακολούθους και περισσότερους 

από 200.000 αποφοίτους. 

 Twitter 

Tο πανεπιστήμιο του Kέιμπριτζ διαθέτει επίσημο λογαριασμό στο Τwitter από 

τον Απρίλιο του 2009, με πάνω από 8.000 tweets, πάνω από 300.000 

ακολούθους και περισσότερα από 1.000 «μου αρέσει». 

Χρησιμοποιεί το Twitter σαν μέθοδο μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, 

δημοσιεύοντας επιγραμματικά τις δράσεις του πανεπιστημίου και τις εξελίξεις 
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στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης. Συχνά, τα κείμενα που 

δημοσιεύει περιέχουν συνδέσμους που παραπέμπουν σε εικόνες, βίντεο και 

άλλους ιστότοπους. 

 YouTube 

 

Εικόνα 22: Στιγμιότυπο από τον επίσημο λογαριασμό του  

University of Cambridge στο YouTube 

 

Το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ διαθέτει επίσημο κανάλι στο YouTube, όπου 

μπορεί κανείς να μάθει για τις έρευνες, τις ανακαλύψεις και τις καινοτομίες 

που πραγματοποιούνται στο πανεπιστήμιο. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο κανάλι του παρουσιάζει μια συλλογή ταινιών 

μικρού μήκους, που ονομάζεται “Cambridge Ideas”. Σ’ αυτές, κορυφαίοι 

ερευνητές αποκαλύπτουν μερικά από τα πιο πρόσφατα ευρήματά τους και 

συζητούν καίρια επιστημονικά ζητήματα. 

 Instagram 

Το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ διαθέτει επίσημο λογαριασμό στο Instagram 

με περίπου 2.000 δημοσιεύσεις και πάνω από 220.000 ακολούθους. Ανεβάζει 

σχεδόν καθημερινά ποιοτικό και ελκυστικό περιεχόμενο, εικόνες και βίντεο, 

από τη ζωή στο πανεπιστήμιο, ενισχύοντας έτσι τους δεσμούς με τους 

ακολούθους του. 
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5.3 Imperial College London 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 23: Λογότυπο του  Imperial College London 

 

5.3.1 Ιστορικό Πλαίσιο 

Το Imperial College του Λονδίνου είναι ένα επιστημονικό ίδρυμα το οποίο 

βρίσκεται στην καρδιά της Βρετανικής πρωτεύουσας και θεωρείται ένα από 

τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο κολλέγιο 

φοιτούν περίπου 15 χιλάδες φοιτητές όλων των βαθμίδων και απασχολούνται 

περισσότερα  από 8 χιλιάδες άτομα ως προσωπικό.  

Το κολλέγιο έχει τις ρίζες του στο όραμα του πρίγκιπα Άλμπερτ να 

καταστήσει το Νότιο Κένσινγκτον στο Λονδίνο κέντρο εκπαίδευσης, με  που 

θα βρίσκονταν σε κοντινές αποστάσεις από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το 

Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου και το Μουσείο Επιστημών.Το Imperial 

College ιδρύθηκε το 1907 με την συνένωση 3 κολεγίων, του City & Guilds 

College, του Royal College of Science και του Royal School of Mines (τα 

οποία είχαν ιδρυθεί μεταξύ 1745 και 1778). Το Ινστιτούτο πήρε Royal Charter 

το 1907 από τον βασιλιά Εδουάρδο Ε΄ και προσχώρησε στο πανεπιστήμιο του 

Λονδίνου (University of London). Το αρχικό του όνομα ήταν Imperial College 

of Science and Technology.   

Το ίδρυμα διαθέτει 14 βραβευθέντες με βραβείο Νόμπελ, μεταξύ των οποίων 

ο Alexander Fleming, ο εφευρέτης της πενικιλίνης. Ανάμεσα στους διάσημους 

αποφοίτους του κολλεγίου βρίσκονται: ο συγγραφέας επιστημονικής 

φαντασίας H.G. Wells, ο βασιλικός κιθαρίστας Brian May, ο πρώην 

πρωθυπουργός της Ινδίας Rajiv Gandhi, ο πρώην επικεφαλής ιατρικός 

σύμβουλος του Ηνωμένου Βασιλείου Sir Liam Donaldson και πρώην 

διευθύνων σύμβουλος της Singapore Airlines Chew Choon Seng. Το πιο 

αξιοσημείωτο ορόσημο του Imperial είναι ο Πύργος της Βασίλισσας, ένα 
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υπόλοιπο από το Imperial Institute, που χτίστηκε για το χρυσό Jubilee της 

Βασίλισσας Βικτωρίας το 1887. 

Το  Imperial College του Λονδίνου για το 2018 είναι  το 2
ο
  καλύτερο 

πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 3
ο
  καλύτερο της Ευρώπης 

σύμφωνα με τους «Times Higher Education».  

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο, το 

Ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 είχε συνολικά 7.106 φοιτητές. Το 33% αυτών 

προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ  η αμέσως επόμενη χώρα 

προέλευσης φοιτητών είναι η Κίνα με 1.301 φοιτητές. Για το εν λόγο 

ακαδημαϊκό έτος από την Ελλάδα υπήρχαν μόλις 166 φοιτητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24: Στατιστικά στοιχεία για τους φοιτητές του Imperial 

College London για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016  
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5.3.2 Σχολές και Τμήματα 

Επιστήμες Μηχανικών & Τεχνολογίας  

 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

 Τμήμα Γενικών Μηχανικών 

 Τμήμα Μηχανικών & Αεροσκαφών 

 Τμήμα Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

 Τμήμα Χημικών Μηχανικών 

 

Βιοεπιστήμες 

 Τμήμα Βιολογίας 

 

Φυσικές Επιστήμες 

 Τμήμα Μαθηματικών & Στατιστικής 

 Τμήμα Χημείας 

 Τμήμα Φυσικής & Αστρονομίας 

 Τμήμα Γεωλογίας, Περιβάλλοντος, Γης & Θαλασσών 

 

Κλινική, Προκλινική  & Υγεία 

 Τμήμα Υγείας 

 Τμήμα Ιατρικής & Οδοντιατρικής 

 

Επιστήμη Υπολογιστών 

 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών  
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5.3.3 Στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Imperial College του Λονδίνου 

Το Imperial College, όπως κάθε σύγχρονη επιχείρηση που θέλει να έχει 

πελάτες από την παγκόσμια κοινότητα, έχει έντονη παρουσία στο διαδίκτυο. 

 Επίσημη Ιστοσελίδα www.imperial.ac.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Imperial College του Λονδίνου διαθέτει επίσημη ιστοσελίδα, μέσα από την 

οποία οι μπορεί κανείς να ενημερωθεί για την ιστορία του, την έρευνα, τα 

μαθήματα που προσφέρονται, τα τελευταία νέα και να πάρει πολλές ακόμα 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το πανεπιστήμιο. 

 Facebook 

Η Facebook σελίδα του κολλεγίου απαριθμεί περισσότερους από 154.500 

ακόλουθους  ενώ υπάρχουν αρκετές facebook σελίδες καθώς και κλειστές 

ομάδες που δημιούργει και διαχειρίζεται το κολλέγιο για τους 

νεοεισερχόμενους φοιτητές του. 

 Twitter 

Από το 2008 το Imperial College είναι μέλος της διαδικτυακής κοινότητας του 

Twitter αγγίζοντας σχεδόν τους 65.000 ακόλουθους.  Παρατηρώντας την 

αυξανόμενη τάση προτίμησης του κολλεγίου από φοιτητές που προέρχονται 

από την Κίνα το κολλέγιο έχει παρουσία και στο Weibo, το οποίο αποτελεί 

Εικόνα 25: Στιγμιότυπο από την επίσημη  ιστοσελίδα του Imperial College London 

http://www.imperial.ac.uk/


67 | Σ ε λ ί δ α  

 

μια κινεζική εκδοχή του γνωστού Twitter. Ο λογαριασμός του στο Weibo έχει 

συγκεντρώσει σχεδόν 10.000 ακόλουθους.  

 Instagram 

Καθημερινή παρουσία του κολλεγίου  τα δύο τελευταία χρόνια παρατηρείται 

και στο λογαριασμό του στο Instagram με περισσότερους 31 χιλιάδες 

ακολούθους.  Χαρακτηριστικό της μεγάλης απήχησης του κολλεγίου στην 

κοινότητα του Instagram είναι οι περισσότερες από 16,5 χιλιάδες εμφανίσεις 

του hastag #imperialcollege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YouTube 

Από τον Απρίλιο του 2008 και μέχρι σήμερα περισσότερες από 8 

εκατομμύρια προβολές φαίνεται να έχει το κανάλι του Imperial College στο 

YouTube με 44 χιλιάδες συνδρομητές. Μέσα από το κανάλι προβάλλονται 

video από εκδηλώσεις του κολλεγίου, σεμινάρια, καθώς και μίνι σειρές για 

την καθημερινότητα κατά τη φοίτηση στο κολέγιο. 

 

 

Εικόνα 26: : Στιγμιότυπο από τον επίσημο λογαριασμό του  

Imperial College London στο Instagram 
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 LinkedIn - Google Plus 

Στα πιο «επαγγελματικά» social media συναντάμε το Imperial College στο 

LinkedIn με καθημερινή σχεδόν παρουσία και  107 χιλιάδες ακολούθους, 

καθώς και στο Google Plus 21χιλιάδες ακολούθους. 

 Επιπλέον το Imperial College έχει παρουσία και στο Snapchat με όνομα 

χρήστη imperialcollege. 

 

 Blogs 

Το Imperial College διαθέτει ειδική σελίδα μέσα στο site του όπου κάθε 

φοιτητής, καθηγητής, υπάλληλος  μπορεί να δημιουργήσει το δικό του blog 

και να ανταλλάσει ιδέες και νέα με το οικοσύστημα του κολλεγίου. 

https://wwwf.imperial.ac.uk/blog/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Application 

Το Imperial College  έχει δημιουργήσει ένα  

application το «Imperial Mobile» δίνοντας στους  

χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν λογαριασμό 

και να έχουν πρόσβαση στα ωρολόγια προγράμματα 

των μαθημάτων, στα email τους, στη βιβλιοθήκη 

καθώς και πληθώρα χρήσιμων λειτουργιών. 

 

Εικόνα 27: Aρχική σελίδα του επίσημου blog του Imperial College London 

Εικόνα 28: Εφαρμογή (application)  

του Imperial College London 

https://wwwf.imperial.ac.uk/blog/
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Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο για συσκευές με λειτουργικό IOS ,όσο και 

για συσκευές με λειτουργικό Android. 

 

5.4 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Ιστορικό Πλαίσιο 

Το ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich  ή αλλιώς το 

Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης ιδρύθηκε το 

1855 ως Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή. Σήμερα θεωρείται ένα από τα 

πιο αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στον κόσμο των επιστημών και της 

τεχνολογίας. Το ETH Zurich Βρίσκεται στη Ζυρίχη, τη μεγαλύτερη πόλη της 

Ελβετίας, και αποτελείται από μία σύγχρονη πανεπιστημιούπολη που είναι 

χτισμένη στα περίχωρα της πόλης. 

Από το Ινστιτούτο έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 20 Νομπελίστες, 

ένας εκ των οποίων είναι ο πατέρας της σύγχρονης φυσικής και εφευρέτης της 

θεωρίας της σχετικότητας Albert Einstein. 

Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης έχει 

εδραιώσει την επιτυχία του στις ελβετικές παραδόσεις που ευνοούν τις 

θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της ατομικής ευθύνης, του επιχειρηματικού 

πνεύματος και της ανοιχτής προσέγγισης της εκπαίδευσης. Επιπλέον το 

Ινστιτούτο μέχρι και σήμερα παραμένει ένας ευρωπαϊκός ερευνητικός 

πρωτοπόρος, ο οποίος προσπαθεί να προσφέρει πρακτικές λύσεις, οι οποίες 

αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες προκλήσεις. 

Εικόνα 29: Λογότυπο του  Swiss Federal Institute 

of Technology Zurich 
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Με 16 τμήματα που διεξάγουν διεπιστημονική έρευνα σε θέματα που 

κυμαίνονται από την αρχιτεκτονική και τη βιολογία μέχρι τη χημεία και τη 

φυσική, το πανεπιστήμιο συμβάλλει σημαντικά στην παγκόσμια βιομηχανία 

επιστήμης και τεχνολογίας. Για να επιτευχθεί αυτό, το ETH Zurich στηρίζεται 

σε μεγάλο βαθμό στους στενούς δεσμούς του με ερευνητές, συνεργάτες από 

το εξωτερικό και βασικούς ενδιαφερόμενους που στηρίζουν τις νέες 

τεχνολογικές έρευνες. Σύμφωνα με τους «Times Higher Education» το 

Συνοπτικά το ETH Zurich για το 2018 είναι το 4ο καλύτερο στην Ευρώπη και 

το 10ο καλύτερο στον κόσμο. 

 

5.4.2 Σχολές και Τμήματα 

 

Βιοεπιστήμες 

 Τμήμα Γεωργίας & Δασοκομίας 

 Τμήμα Επιστημών Βιολογίας 

 

Τέχνες & Άνθρωποι 

 Τμήμα Αρχιτεκτονικής 

 

Φυσικές Επιστήμες 

 Τμήμα Χημείας 

 Τμήμα Γεωλογίας, Περιβάλλοντος, Γης & Θαλάσσιων Επιστημών 

 Τμήμα Μαθηματικών & Στατιστικής 

 Τμήμα Φυσικής & Αστρονομίας 

 

Επιστήμες Μηχανικών & Τεχνολογίας  

 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

 Τμήμα Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

 Τμήμα Γενικών Μηχανικών 

 Τμήμα Μηχανικών & Αεροσκαφών 

 Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
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Επιστήμη Υπολογιστών 

 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 

 

Διοίκηση & Οικονομία 

 Τμήμα Οικονομίας & Οικονομετρίας 

 Τμήμα Επιχειρήσεων  & Διοίκησης 

 Τμήμα Λογιστικής & Οικονομικών 

 

Κλινική, Προκλινική  & Υγεία 

 Τμήμα Υγείας 

 Τμήμα Ιατρικής & Οδοντιατρικής 

 

Κοινωνικές Επιστήμες 

 Τμήμα Πολιτικών & Διεθνών Σπουδών 

 

5.4.3 Στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Swiss Federal Institute of 

Technology Zurich 

 

Το ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich όπως και η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών οργανισμών στην Ευρώπη, έχει έντονη παρουσία στο 

διαδίκτυο. 

 

 Επίσημη Ιστοσελίδα www.ethz.ch 

Η επίσημη ιστοσελίδα του ETH Zurich είναι διαθέσιμη τόσο στη γερμανική 

όσο και την αγγλική γλώσσα. Με μια γρήγορη ματιά ο χρήστης μπορεί να 

βρει ενδιαφέροντα άρθρα στο slide show  της ιστοσελίδας. Επιπλέον υπάρχει 

πληθώρα πληροφοριών για τις σπουδές όλων των βαθμίδων του Ινστιτούτου 

καθώς και πληροφορίες για τη ζωή εντός του Ινστιτούτου.  

http://www.ethz.ch/
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 Facebook 

Η Facebook σελίδα του ινστιτούτου απαριθμεί σχεδόν 50 χιλιάδες 

ακολούθους . Οι αναρτήσεις ση σελίδα είναι τόσο στην αγγλική όσο και στη 

γερμανική γλώσσα. Επιπλέον υπάρχουν ξεχωριστές facebook σελίδες για τη 

βιβλιοθήκη, το blog , τα τμήματα καθώς και μία ενημερωτική σελίδα που 

ενημερώνεται μόνο στην αγγλική γλώσσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30: Στιγμιότυπο από την επίσημη ιστοσελίδα του  

Swiss Federal Institute of Technology Zurich 

Εικόνα 31: Στιγμιότυπο από τον επίσημο λογαριασμό του  

Swiss Federal Institute of Technology Zurich στο Facebook 
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 Twitter 

Αντίστοιχη είναι η παρουσία του ETH Zurich και στο Twitter όπου από το 

2010 μέχρι και σήμερα απαριθμεί περισσότερους από 21 χιλιάδες ακολούθους 

στη γερμανική εκδοχή τους, ενώ σχεδόν 10 χιλιάδες στην αγγλική εκδοχή του. 

Όπως και στο Facebook έτσι και στο Twitter υπάρχουν πολλαπλές σελίδες, με 

πολύ μικρότερο αριθμών ακολούθων, που αφορούν τα επιμέρους τμήματα του 

Ινστιτούτου. 

 Instagram 

Σχεδόν καθημερινή η παρουσία του ινστιτούτου  τον τελευταίο χρόνο και στο 

Instagram με περισσότερους 9 χιλιάδες ακολούθους.   

 YouTube  

Παρόμοια πολιτική στη χρήση των social media όπως εκείνη του Facebook 

και του Twitter με τη δημιουργία πολλαπλών καναλιών, είναι αντίστοιχα και 

στο YouTube του ETH Zurich. Από το 2010 και μέχρι σήμερα το επίσημο 

κανάλι του Ινστιτούτου έχει 1,5 εκατομμύριο προβολές και σχεδόν 7 χιλιάδες 

συνδρομητές. Το ETH Zurich χρησιμοποιεί το βασικό κανάλι του για την 

επικοινωνία προωθητικού υλικού σχετικά με τα προγράμματα του 

Ι

ν

σ

τ

ι

τ

ο

ύ

τ

ο

υ

. 

 

 

 LinkedIn  

Δυναμική είναι η παρουσία του ETH Zurich και στο LinkedIn όπου 

ακολουθείται από περισσότερους από 47 χιλιάδες χρήστες. 

 

Εικόνα 32: Στιγμιότυπο από την επίσημη σελίδα του  

Swiss Federal Institute of Technology Zurich στο YouTube 
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 Blogs 

Το πανεπιστήμιο στην επίσημη ιστοσελίδα του διαθέτει το «Zukunftsblog» ή 

αλλιώς το Blog του μέλλοντος όπου μέσα αναρτώνται γεγονότα και απόψεις 

σχετικά με την αειφορία. Το blog είναι διαθέσιμο τόσο στην αγγλική όσο και 

τη γερμανική γλώσσα. https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-

news/zukunftsblog.html 

 Application 

Το «ETH Zürich» είναι η εφαρμογή που έχει δημιουργήσει το ETH Zurich – 

Swiss Federal Institute of Technology Zurich για να μπορεί να κρατάει 

ενήμερους τους φοιτητές, καθηγητές αλλά και εργαζόμενους για ότι συμβαίνει 

στο Ινστιτούτο. 

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές με λειτουργικό Ios, Android και 

Windows. 

 

 

 

 

Εικόνα 33:  Εφαρμογή ( application)  του Swiss Federal  

Institute of Technology Zurich 

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/zukunftsblog.html
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/zukunftsblog.html
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5.5 University College London 

 

Εικόνα 34: Λογότυπο του University College London 

 

5.5.1 Ιστορικό Πλαίσιο 

Το Πανεπιστήμιο Κολλέγιο του Λονδίνου (University College London  - UCL) 

ιδρύθηκε το 1826 για να επιτρέψει την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όσους 

τυπικά αποκλείστηκαν από αυτήν. Το 1878, έγινε το πρώτο πανεπιστήμιο στην 

Αγγλία για να δεχτεί γυναίκες με ίσους όρους όπως οι άνδρες. 

Το UCL βρίσκεται στην καρδιά του Λονδίνου και αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του 

Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Είναι μέλος του ομίλου Russell, με περίπου 850 

καθηγητές και πάνω από 6.000 ακαδημαϊκούς και ερευνητές. 

Καθόλη τη  διάρκεια της λειτουργίας του κολλεγίου, το UCL υπήρξε η γενέτειρα 

πολλών σημαντικών επιστημονικών ανακαλύψεων, με 29 βραβεία Νόμπελ που 

απονεμήθηκαν σε φοιτητές και προσωπικό του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου του 

William Ramsay, ο οποίος κέρδισε το Βραβείο Νόμπελ Χημείας το 1904 για την 

ανακάλυψη των ευγενών αερίων. Επιπλέον, η ακαδημαϊκή κοινότητα του UCL 

περιλαμβάνει 53 φορείς της βασιλικής κοινότητας, 51 φοιτητές της Βρετανικής 

Ακαδημίας, 15 Φοιτητές της Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικών και 117 Φοιτητές της 

Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών. 

Στο UCL φοιτούν σχεδόν 36 χιλιάδες φοιτητές από 150 χώρες απ όλο τον κόσμο. Το 

ίδρυμα διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα μεταπτυχιακών σπουδών στο 

Ηνωμένο Βασίλειο για αυτό και σχεδόν το 52% σπουδαστών ασχολούνται με 

μεταπτυχιακές σπουδές. 

Το UCL ήταν το πρώτο βρετανικό πανεπιστήμιο που άνοιξε πανεπιστημιούπολη στη 

Ντόχα του Κατάρ, όπου διοικεί το κέντρο για τη μελέτη της πολιτιστικής 
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κληρονομιάς. Επιπλέον έχει παρουσία στην Αδελαΐδα της Νότιας Αυστραλίας, όπου 

οποία περιλαμβάνει την επιστήμη του διαστήματος και ένα ινστιτούτο ενεργειακής 

πολιτικής. 

Στους αποφοίτους του UCL περιλαμβάνονται ο σκηνοθέτης Derek Jarman, η 

συγγραφέας Lynne Truss, η βαρόνη Patricia Scotland, η οποία έγινε η πρώτη γενική 

εισαγγελέας του Ηνωμένου Βασιλείου και η Marie Stopes, η οποία ίδρυσε την πρώτη 

κλινική οικογενειακού προγραμματισμού της Βρετανίας. 

 

5.5.2 Σχολές και Τμήματα 

 

Φυσικές Επιστήμες 

 Τμήμα Γεωλογίας, Περιβάλλοντος, Γης & Θαλάσσιων Σπουδών 

 Τμήμα Χημείας 

 Τμήμα Μαθηματικών & Στατιστικής 

 Τμήμα Φυσικής & Αστρονομίας 

 

Επιστήμες Μηχανικών & Τεχνολογίας  

 Τμήμα Γενικών Μηχανικών 

 Τμήμα Μηχανικών Αεροσκαφών 

 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

 Τμήμα Χημικών Μηχανικών 

 Τμήμα  Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

 

Κλινική, Προκλινική  & Υγεία 

 Τμήμα Υγείας 

 Τμήμα Ιατρικής & Οδοντιατρικής 

 

Βιοεπιστήμες 

 Τμήμα Επιστημών Βιολογίας 
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Τέχνες & Άνθρωποι 

 Τμήμα Τέχνης, Θεάματος και Σχεδιασμού 

 Τμήμα Αρχιτεκτονικής 

 Τμήμα Ιστορίας, Φιλοσοφίας & Θεολογίας 

 

Κοινωνικές Επιστήμες 

 Τμήμα Ψυχολογίας 

 Τμήμα Πολιτικών & Διεθνών Σπουδών 

 Τμήμα Γεωγραφίας 

 Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης 

 

Διοίκηση & Οικονομία 

 Τμήμα Οικονομίας & Οικονομετρίας 

 Τμήμα Επιχειρήσεων & Διοίκησης 

 

Επιστήμη Υπολογιστών 

 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 

 

Ψυχολογία 

 Τμήμα Ψυχολογίας 

 

Νομική 

 Τμήμα Νομικής 

 

Εκπαίδευση 

 Τμήμα Εκπαίδευσης 
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5.5.3  Στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ  του University College του Λονδίνου 

 

 Επίσημη Ιστοσελίδα www.ucl.ac.uk\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επίσημη ιστοσελίδα του UCL προσφέρει μια ευρεία γκάμα πληροφοριών 

τόσο φοιτητές και υπαλλήλους του κολλεγίου όσο και σε εν δυνάμει φοιτητές 

που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με προγράμματα σπουδών όλων των 

ακαδημαϊκών βαθμίδων. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα ο χρηστής μπορεί να 

κάνει αναζητήσεις μέσω της μηχανής αναζήτησης, να ενημερωθεί για τις 

εκδηλώσεις του κολλεγίου καθώς και να δει βίντεο.  

 Facebook 

Η επίσημη σελίδα του κολλεγίου στο Facebook  απαριθμεί περισσότερους από 

172 χιλιάδες ακολούθους. Η σελίδα παρουσιάζει σχεδόν καθημερινή 

δραστηριότητα αναρτώντας υλικό από διάφορες εκδηλώσεις . Επιπλέον στη 

σελίδα κοινοποιούνται άρθρα και νέα που προβάλλονται στην επίσημη 

ιστοσελίδα του ιδρύματος.  

Πέρα από την επίσημη σελίδα του κολλεγίου στο Facebook υπάρχουν 

πληθώρα ομάδων (group) φοιτητών του ιδρύματος όπου έχουν δημιουργήσει 

θεματικές ομάδες. Ανάλογη ομάδα έχει δημιουργηθεί για φοιτητές οι οποίοι 

προέρχονται από την Ελλάδα και την Κύπρο και φοιτούν στο University 

College. Η ομάδα είναι κλειστεί, δηλαδή πρέπει ο χρήστης να ζητήσει να γίνει 

μέλος, και αριθμεί σχεδόν 600 μέλη. 

Εικόνα 35: Στιγμιότυπο από την επίσημη ιστοσελίδα του 

 University College London 

http://www.ucl.ac.uk/


79 | Σ ε λ ί δ α  

 

Τέλος, στο facebook έχει δημιουργηθεί μία κλειστή κοινότητα από το 

κολλέγιο όπου για να έχει πρόσβαση ο χρήστης θα πρέπει να εγγραφεί με 

email του ιδρύματος. Η κοινότητα αυτή αριθμεί σχεδόν 17 χιλιάδες μέλη. 

 Twitter 

Αγαπημένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης του κολλεγίου φαίνεται πως είναι το 

Twitter.  Με συνεχή καθημερινή παρουσία από τα μέσα του 2011 αλλά και 

έχοντας και το δικό του ξεχωριστό παράθυρο ενημέρωσης στην επίσημη 

ιστοσελίδα του κολλεγίου ο επίσημος λογαριασμός στο twitter αριθμεί 

περισσότερα από 44 χιλιάδες ακολούθους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instagram 

Από το 2014 μέχρι και σήμερα ο λογαριασμός του UCL στο Instagram 

αριθμεί σχεδόν 40 χιλιάδες. Τα 4 τελευταία χρόνια το κολλέγιο διεξάγει κάθε 

χρόνο διαγωνισμό φωτογραφία, καλώντας τους φοιτητές του να μοιραστούν 

στιγμές από την καθημερινότητα του στο ULC χρησιμοποιώντας το 

#loveUCL το οποίο αγγίζει σχεδόν τις 8χιλιάδες εμφανίσεις. Παρόλα αυτά το 

πιο χρησιμοποιημένο hastag είναι εκείνο #universitycollegelondon το οποίο 

εμφανίζεται σε παραπάνω από 9 χιλιάδες αναρτήσεις. 

 YouTube 

Με περισσότερους από 12 χιλιάδες συνδρομητές και σχεδόν με 3 

εκατομμύρια προβολές το UCL διατηρεί επίσημο λογαριασμό στο YouTube 

από το Μάιο του 2009. Κύρια δραστηριότητα του καναλιού είναι η προώθηση 

των προγραμμάτων του κολλεγίου, ενώ έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 

15 κανάλια τα οποία προβάλουν καθημερινές ακαδημαϊκές στιγμές των 

φοιτητών, διαλέξεις και εκδηλώσεις. 

Εικόνα 36: Στιγμιότυπο από τον επίσημο λογαριασμό του  

University College London στο Twitter 

https://www.facebook.com/groups/groupsatucl/?ref=br_rs
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 Snapchat 

Το ULC έχοντας καταφέρει να αναπτύξει έναν δίαυλο 

επικοινωνίας με τους φοιτητές του μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, το Φεβρουάριο του 2017 ανακοίνωσε 

τη δημιουργία επίσημου λογαριασμού του ιδρύματος στο 

Snapchat με το όνομα UCL. 

 

 Flickr  

Από το 2010 και με περισσότερες από 2,5 χιλιάδες φωτογραφίες, το UCL 

διαθέτει λογαριασμό Flickr ο οποίος ενημερώνεται περιστασιακά με οπτικό 

υλικό και αριθμεί περίπου 300 ακολούθους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LinkedIn 

Το τρίτο καλύτερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να λείπει από 

την επαγγελματική διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης LinkedIn. Έχοντας 

φοιτητές και εργαζομένους από περισσότερες από 150 χώρες στον επίσημο 

λογαριασμό του UCL συνδέονται και αλληλεπιδρούν περισσότερα από 210 

χιλιάδες ακόλουθοι. 

 RSS 

Το UCL κατανοώντας την ανάγκη των χρηστών της ιστοσελίδας του να έχουν 

άμεση πρόσβαση στην ενημέρωση χωρίς να εισέρχονται συνεχώς το 

διαδικτυακό του τόπο,  μέσω του RSS δίνει τη δυνατότητα στους  

Εικόνα 37:  To Snapchat του  

University College London    

Εικόνα 38: Στιγμιότυπο από τον επίσημο λογαριασμό του  

University College London  στο Flickr 
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ενδιαφερόμενους να έχουν ενημέρωση μέσω των φυλλομετρητών τους για νέα 

σχετικά με τα προγράμματα του και τις εκδηλώσεις του. 

 

 Blog 

Το «Antenna» είναι το blog το οποίο διατηρεί το UCL στη διαδικτυακή 

πλατφόρμα “medium.com” . Μέσα από το Antenna παρουσιάζονται άρθρα 

σχετικά με τις επιστήμες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τη λογοτεχνία και την 

υγεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Application 

Το UCL έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή για smartphones και tablets για τους 

νέους φοιτητές. Μέσω τις εφαρμογής οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα 

ωρολόγια προγράμματα της σχολής τους,  στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, 

στους χάρτες του  

Εικόνα 39: Aρχική σελίδα του επίσημου  

blog του University College London 
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κολλεγίου, στα στοιχεία επικοινωνίας 

με το προσωπικό του ιδρύματος κλπ. 

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για 

λειτουργικό IOS και ANDROID. 

 

Εικόνα 40: Eφαρμογή (application)  του  

University College London 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

MARKETING ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

6.Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο, αφού μελετήσαμε τα 5 κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης, 

θα προχωρήσουμε σε μια παρουσίαση των ψηφιακών στρατηγικών που ακολουθούν 

τα 5 κορυφαία πανεπιστήμια της Ελλάδας, σύμφωνα με την παγκόσμια 

πανεπιστημιακή κατάταξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης του οργανισμού Times Higher 

Education για το 2018. 

Σ’ αυτή τη λίστα πρωτοστατούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

6.1 Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Εικόνα 41: Λογότυπο του Πανεπιστημίου Κρήτης για τα 40 χρόνια από την ίδρυση του 

 

        6.1.1 Ιστορικό Πλαίσιο 

 

Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην 

Κρήτη είχε προκύψει από νωρίς. Γεωγραφικοί και δημογραφικοί λόγοι 

επέβαλαν να λειτουργήσει εκεί το τρίτο ελληνικό πανεπιστήμιο, ποικίλες 

όμως αιτίες καθυστέρησαν τη δημιουργία του. Το ιδρυτικό διάταγμα 

δημοσιεύτηκε το 1973. Έδρα του Πανεπιστημίου ορίστηκε το Ρέθυμνο, όπου 
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αποφασίστηκε να παραμείνει η ενιαία ακόμα τότε Φιλοσοφική Σχολή και να 

εγκατασταθεί στο Ηράκλειο η Σχολή Θετικών Επιστημών. 

 Η χρονική συγκυρία της δημιουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στάθηκε 

ιδιαίτερα θετική. Η κοινωνία διέθετε τη βούληση και τις δυνάμεις να 

ανανεωθεί. Έτσι, το πανεπιστήμιο προχώρησε από την πρώτη στιγμή σε 

καινοτομίες και σε γόνιμους πειραματισμούς. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης 

ευτύχησε από την αρχή να στελεχωθεί με καταξιωμένους επιστήμονες, πολλοί 

από τους οποίους ήρθαν από ευρωπαϊκά και αμερικανικά ιδρύματα, όπου ήδη 

απολάμβαναν τη διεθνή αναγνώριση. Οι πρώτοι καθηγητές που ανέλαβαν να 

οργανώσουν το Πανεπιστήμιο, αλλά και οι επόμενες γενιές, έδωσαν ιδιαίτερη 

σημασία στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την καλλιέργεια της 

έρευνας, τόσο εντός του Πανεπιστημίου, όσο και σε σύνδεση με ερευνητικά 

κέντρα. 

Φιλοσοφική Σχολή (Ρέθυμνο): Δέχεται για πρώτη φορά φοιτητές το 

ακαδημαϊκό έτος 1977- 1978. Από το 1983, η Φιλοσοφική Σχολή λειτουργεί 

με 3 διακριτά πλέον Τμήματα: Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας και 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. 

 

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (Ηράκλειο): Αρχικά ως 

Φυσικομαθηματική Σχολή δέχεται φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978. 

Από το 1983, ως  Σχολή Θετικών Επιστημών, συνέχισε τη λειτουργία της με 5 

διακριτά Τμήματα: Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Επιστήμης 

Υπολογιστών και Βιολογίας. Το 2002 η σχολή μετονομάστηκε σε 

«Σχολή  Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών». Το 1999 άρχισε να 

λειτουργεί το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και 

Τεχνολογικών Επιστημών, ενώ το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών 

δέχτηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002. 

Σχολή Επιστημών Αγωγής (Ρέθυμνο): Ιδρύθηκε το 1995. Σε αυτήν 

εντάχθηκαν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, που λειτουργούσαν 

ανεξάρτητα από το 1984 – 85 και 1987 – 88 αντίστοιχα. 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Ρέθυμνο): Ιδρύθηκε το 1984, αλλά άρχισε να 

δέχεται τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988, σε τρία 

Τμήματα: Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας. Το 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης που ανήκει στην ίδια Σχολή δέχτηκε τους 

πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. 

Σχολή Επιστημών Υγείας (Ηράκλειο): Ιδρύθηκε το 1976 και άρχισε να 

λειτουργεί με το Τμήμα Ιατρικής το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985, οπότε και 

δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές. 
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Το έργο της διοίκησης του Πανεπιστημίου είχε ανατεθεί σε Διοικούσες 

Επιτροπές μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1987 που πέρασε στην αρμοδιότητα 

εκλεγμένων πρυτανικών αρχών. 

 

6.1.2 Σχολές & Τμήματα 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ 

Φιλοσοφική  Σχολή 

 Τμήμα Φιλολογίας 

 Τμήμα Ιστορίας  και Αρχαιολογίας 

 Τμήμα Φιλοσοφικών  και  Κοινωνικών Σπουδών 

 

Σχολή Επιστημών Αγωγής 

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 Παιδαγωγικό  Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 

 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

 Τμήμα Κοινωνιολογίας 

 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 Τμήμα Ψυχολογίας 

 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Σχολή Θετικών  και  Τεχνολογικών Επιστημών 

 Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

 Τμήμα Φυσικής 

 Τμήμα Βιολογίας 

http://www.philology.uoc.gr/gr.htm
http://www.history-archaeology.uoc.gr/
http://www.fks.uoc.gr/
http://ptde.edc.uoc.gr/
http://www.edc.uoc.gr/ptpe
http://sociology.soc.uoc.gr/
https://economics.soc.uoc.gr/el
http://www.psychology.uoc.gr/
http://political.soc.uoc.gr/
http://www.math.uoc.gr/el/
http://www.physics.uoc.gr/
http://www.biology.uoc.gr/
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 Τμήμα Χημείας 

 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 

 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών 

 

Σχολή Επιστημών Υγείας 

 Τμήμα Ιατρικής 

 

6.1.3 Στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης 

 

 Επίσημη Ιστοσελίδα www.uoc.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πανεπιστήμιο της Κρήτης διαθέτει επίσημη ιστοσελίδα , απ’ όπου μπορεί 

κανείς να πληροφορηθεί για τους στόχους, το όραμα, την αποστολή του 

πανεπιστημίου, τις σχολές και τα τμήματα που διαθέτει σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο, τα προγράμματα εξ αποστάσεως και δια βίου μάθησης, 

την ερευνητική του δραστηριότητα, τις διεθνείς του σχέσεις με πανεπιστήμια 

απ’ όλο τον κόσμο, τις πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες του, τις 

δράσεις εθελοντισμού και επιμόρφωσης. 

 

 

Εικόνα 42: Στιγμιότυπο από την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης 

http://www.chemistry.uoc.gr/
http://www.csd.uoc.gr/
http://www.materials.uoc.gr/
http://www.med.uoc.gr/
http://www.uoc.gr/
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 Facebook 

Στην επίσημη σελίδα του πανεπιστημίου της Κρήτης στο Facebook με πάνω 

από 3.400 «μου αρέσει» και 3.500 ακολούθους καθημερινά αναρτώνται 

βίντεο και φωτογραφίες από τη ακαδημαϊκή ζωή και τις δράσεις του. 

 

 Twitter 

To πανεπιστήμιο της Κρήτης διαθέτει επίσημο λογαριασμό στο Twitter από 

τον Μάιο του 2016, με πάνω από 80 tweets, 200 ακολούθους και 5 «μου 

α

ρ

έ

σ

ε

ι

»

. 

 

 

 

 

 

 

 YouTube 

Το επίσημο κανάλι του πανεπιστημίου της Κρήτης στο YouTube που 

δημιουργήθηκε στις 29 Ιουνίου του 2017, απαριθμεί περίπου 100 

συνδρομητές και  έχει 1 μόνο βίντεο με πάνω από 11.000 προβολές. 

 LinkedIn 

To πανεπιστήμιο της Κρήτης διαθέτει επίσημο επαγγελματικό προφίλ στο 

LinkedIn με πάνω από 7.000 ακολούθους και περισσότερους από 3.700 

αποφοίτους. 

Στόχος του πανεπιστημίου είναι χρησιμοποιώντας το LinkedIn να διευκολύνει 

τους αποφοίτους να βρουν πληροφορίες για τους παλαιούς συμφοιτητές τους 

και να τους δώσει τη δυνατότητα να ενημερώνουν το πανεπιστήμιο για την 

Εικόνα 43: Στιγμιότυπο από τον επίσημο λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Twitter 
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καριέρα τους μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Επιπρόσθετα, να βοηθά 

τους τωρινούς όσο και τους μελλοντικούς φοιτητές να έχουν μια ρεαλιστική 

εικόνα για το ποια θα μπορούσε να είναι η επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

 RSS 

Μέσω της τεχνολογίας RSS, το Πανεπιστήμιο Κρήτης δίνει τη δυνατότητα 

στους χρήστες, αφού εγγραφούν, να ενημερώνονται αυτομάτως για γεγονότα, 

νέα και εκδηλώσεις του πανεπιστημίου. 

 

6.2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Ιστορικό Πλαίσιο 

Tην προσπάθεια για ίδρυση πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη είχε ξεκινήσει ο 

Ελευθέριος Bενιζέλος, σε μία εποχή που η Βόρεια Ελλάδα μόλις είχε απελευθερωθεί 

και η τόνωση των «Νέων Χωρών», όπως αποκαλούνταν τότε οι 

νεοαπελευθερωθείσες περιοχές, προέβαλλε ως εθνική ανάγκη. Μάλιστα, παράλληλα 

με το πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προβλεπόταν και η ίδρυση ενός ακόμη 

πανεπιστημίου στη Σμύρνη. H Μικρασιατική καταστροφή, όμως, ανέτρεψε εκείνα τα 

σχέδια. 

Αργότερα, το 1924, ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπαναστασίου αποφάσισε την 

ίδρυση του πανεπιστημίου και ξεκίνησε τις διαδικασίες που ευδοκίμησαν το 

καλοκαίρι του 1925. Ο ιδρυτικός νόμος του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ν. 

3341/14-6-25) ψηφίστηκε στις 5 Ιουνίου 1925 από την τότε συντακτική συνέλευση 

έπειτα από πολλές και μακρές συζητήσεις και δημοσιεύθηκε στο φύλλο Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως της 22ας Ιουνίου 1925. 

Εικόνα 44: Λογότυπο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

για τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του 
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Από τις πρώτες ημέρες της ψήφισής του ο ιδρυτικός νόμος πέρασε από πολλές 

περιπέτειες και δοκιμασίες, που συνεχίστηκαν αδιάκοπα στα πρώτα χρόνια της 

εφαρμογής του λόγω της πολιτικής αναταραχής εκείνης της εποχής. Ωστόσο, το 

πανεπιστήμιο ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1926 με πρώτο πρόεδρο το Γεώργιο 

Xατζηδάκι και κατόπιν το Χρίστο Tσούντα. 

Στον ιδρυτικό νόμο μεγαλύτερη βαρύτητα δινόταν στην ανάπτυξη των θεωρητικών 

επιστημών, κατεύθυνση που συμβάδιζε άλλωστε με τις αντιλήψεις της εποχής. Τον 

πρώτο χρόνο, το 1926, λειτούργησε η Φιλοσοφική Σχολή, που στεγάστηκε στο κτίριο 

«Aλλατίνι», εκεί που στεγάζονται σήμερα οι υπηρεσίες της Νομαρχίας 

Θεσσαλονίκης. Σύντομα, ωστόσο,  διαπιστώθηκε ότι η επιλογή δεν ήταν η καλύτερη, 

γι’ αυτό και αποφασίστηκε η μεταστέγασή του, τον Οκτώβριο του 1927, στο μέγαρο 

της οδού Εθνικής Aμύνης, όπου προηγουμένως στεγαζόταν το B΄ Στρατιωτικό 

Νοσοκομείο. Το κτίριο αυτό επισκευάσθηκε και λίγο αργότερα επεκτάθηκε με την 

προσθήκη και τρίτου ορόφου. Σήμερα αποτελεί το ιστορικό κτίριο του πανεπιστημίου 

και στεγάζει ένα μέρος μόνο της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Tο 1927 λειτούργησε και η Φυσικομαθηματική Σχολή με πρώτο της τμήμα το Τμήμα 

Δασολογίας, που το 1937 μαζί με το Τμήμα Γεωπονίας αποχωρίστηκαν και 

δημιούργησαν τη Γεωπονοδασολογική Σχολή. Το 1929 άρχισε να λειτουργεί η Σχολή 

Nομικών και Oικονομικών Eπιστημών. H Iατρική και η Θεολογική Σχολή, που 

προβλέπονταν από τον ιδρυτικό νόμο, λειτούργησαν πολύ αργότερα, το 1942. Mετά 

τον πόλεμο, το 1950 - '51, ιδρύθηκε η Kτηνιατρική Σχολή και στη συνέχεια με 

χρονολογική σειρά τα Iνστιτούτα Ξένων Γλωσσών (1951), η Πολυτεχνική (1955) και 

η Oδοντιατρική (το 1959 ως τμήμα της Iατρικής και από το 1971 ως ανεξάρτητη 

σχολή). 

To 1982 με το νόμο 1268 για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. επήλθε γενική 

αναδιάρθρωση των δομών του Α.Π.Θ., όπως και όλων των πανεπιστημίων, με την 

ανάδειξη του τμήματος ως βάσικης ακαδημαϊκής μονάδας, την ανασύσταση των 

σχολών και τη σύμπτυξη τμημάτων σε νέες ως εξής: Θεολογική Σχολή, Φιλοσοφική 

Σχολή, Σχολή Θετικών Επιστημών, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνική Σχολή. 

Μετά το 1982 ιδρύθηκαν η Παιδαγωγική Σχολή(1983), η Σχολή Kαλών Tεχνών 

(1984) και τα αυτοδύναμα τμήματα Eπιστήμης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισμού 

(1983) και Δημοσιογραφίας και Mέσων Mαζικής Eπικοινωνίας (1991), καθώς και η 

Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας (1993) που εντάσσεται πλέον στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Mακεδονίας. Eπιπλέον όλα αυτά τα χρόνια προστέθηκαν και άλλα τμήματα 

στις ήδη υπάρχουσες σχολές, όπως το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στη Σχολή 

Ν.O.Π.Ε, το Τμήμα Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή και το Τμήμα Πληροφορικής 

στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Στα νεότερα τμήματα ανήκουν και τα ανεξάρτητα 

τμήματα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων στην Κοζάνη (1999), στη 

Φλώρινα το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (1999) και η Παιδαγωγική Σχολή (1993), 

που έχουν ενταχθεί πλέον όλα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Mακεδονίας, από 1η 

Ιανουαρίου 2004 (συνεδρίαση συγκλήτου 2753/28.8.2003). Το 2004 ιδρύθηκαν δύο 

νέα τμήματα, το Τμήμα Κινηματογράφου που υπάγεται στη Σχολή Καλών Τεχνών 

και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (με έδρα τη Βέροια) που 

υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή. Σημειώνεται,  τέλος, ότι με απόφαση της 
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Συγκλήτου καταργήθηκαν η Σχολή Επιστημών Υγείας και η Σχολή Γεωτεχνικών 

Επιστημών και μετατράπηκαν τα αντίστοιχα τμήματά τους σε μονοτμηματικές σχολές 

με εξαίρεση το Τμήμα Φαρμακευτικής που παρέμεινε ως ανεξάρτητο τμήμα. 

6.2.2 Σχολές & Τμήματα 

 

Θεολογική Σχολή 

 Τμήμα Θεολογίας 

 Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 

 

Νομική Σχολή 

 Τμήμα Νομικής 

 

Πολυτεχνική Σχολή 

 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  

 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

 Τμήμα Χημικών Μηχανικών 

 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 

 

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών 

 

Φιλοσοφική Σχολή  

 Τμήμα Φιλολογίας 

 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
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 Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

 Τμήμα Ψυχολογίας 

 Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

 Τμήμα Δημοσιογραφίας και  Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

 

Σχολή Καλών Τεχνών 

 Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 

 Τμήμα Μουσικών Σπουδών 

 Τμήμα Θεάτρου 

 Τμήμα Κινηματογράφου 

 

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

 Τμήμα Γεωπονίας 

 Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

 Τμήμα Μαθηματικών 

 Τμήμα Φυσικής 

 Τμήμα Χημείας 
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 Τμήμα Βιολογίας 

 Τμήμα Γεωλογίας 

 Τμήμα Πληροφορικής 

 

Σχολή Επιστημών Υγείας 

 Τμήμα Ιατρικής 

 Τμήμα Κτηνιατρικής 

 Τμήμα Οδοντιατρικής 

 Τμήμα Φαρμακευτικής 

 

Παιδαγωγική Σχολή 

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 

 

6.2.3 Στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

 

 Επίσημη Ιστοσελίδα www.auth.gr  

Η επίσημη ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

προσφέρει στο ευρύ κοινό πλήθος πληροφοριών, που αφορούν την πορεία του 

πανεπιστημίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την εκπαίδευση, την έρευνα, τη 

διοίκηση, τη ζωή στο ΑΠΘ και την επικαιρότητα. 

 

 

 

 

 

http://www.auth.gr/
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 Facebook 

Η επίσημη σελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο 

Facebook απαριθμεί πάνω από 74.000 ακολούθους και πάνω από 76.000 «μου 

αρέσει». Σ’ αυτή αναρτώνται όλες οι τελευταίες δράσεις και τα νέα του 

πανεπιστημίου προς ενημέρωση του κοινού. 

 

 Twitter 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαθέτει επίσημη σελίδα στο 

Twitter από τον Ιανουάριο του 2011 με πάνω από 3.400 tweets, πάνω από 

6.700 ακολούθους και 24 «μου αρέσει». 

Χρησιμοποιεί το Twitter σαν μέθοδο μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, 

δημοσιεύοντας επιγραμματικά τις δράσεις του πανεπιστημίου και τις εξελίξεις 

στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης. 

 

Εικόνα 45: Στιγμιότυπο από την επίσημη ιστοσελίδα του  

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

  

Εικόνα 46: Στιγμιότυπο από τον επίσημο λογαριασμό του Αριστοτελείου  

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Twitter 
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 LinkedIn 

Το επίσημο επαγγελματικό προφίλ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης στο LinkedIn απαριθμεί πάνω από 55.300 ακολούθους και 

πάνω από 47.400 αποφοίτους. 

 

 RSS 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υποστηρίζοντας RSS, δίνει τη 

δυνατότητα στους ενδιαφερομένους, αφού εγγραφούν, να ενημερώνονται 

αυτομάτως για γεγονότα και νέα του πανεπιστημίου. 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 YouTube 

Το επίσημο κανάλι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο 

YouTube που δημιουργήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 2012, απαριθμεί 

περίπου 170 συνδρομητές και περιλαμβάνει μεταφορτώσεις βίντεο σχετικών 

με τη ζωή και τις δράσεις του πανεπιστημίου. 

 

Εικόνα 47: Ενημερώσεις RSS από το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
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6.3 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Εικόνα 48: Λογότυπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

6.3.1 Ιστορικό Πλαίσιο 

Η ίδρυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προέκυψε ως ιστορική 

αναγκαιότητα των συντελούμενων στη χώρα οικονομικών, τεχνολογικών και 

κοινωνικών αλλαγών στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού. Από την 

ίδρυσή του μέχρι και τις μέρες μας, η πορεία του Οικονομικού Πανεπιστήμιου 

χαρακτηρίζεται από μία διαρκή προσπάθεια παρακολούθησης των πολύπλευρων 

εξελίξεων της ελληνικής και διεθνούς κοινωνίας. Η προσαρμοστικότητα και ο 

δυναμισμός που αυτό επέδειξε, βοήθησαν, ώστε να εξελιχθεί από μία Σχολή 

Κλασσικών και Εμπορικών Σπουδών σε ένα σύγχρονο και δυναμικό Πανεπιστημιακό 

Ίδρυμα οικονομικο-τεχνικού χαρακτήρα, το οποίο δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη 

των Κλασικών Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, αλλά επεκτείνεται και στις 

σύγχρονες επιστήμες των Αποφάσεων και της Πληροφορικής, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην ενσωμάτωση των ποσοτικών μεθόδων και των νέων τεχνολογιών.  

Σήμερα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα από τα κορυφαία 

Πανεπιστήμια στην Ευρώπη  και παράλληλα συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων 

πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

6.3.2 Σχολές και Τμήματα 

 

Οικονομικές Επιστήμες 

 Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 

 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 
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Διοίκησης Επιχειρήσεων  

 Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας 

 Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

 Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης Τεχνολογίας 

 

Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 

 Τμήμα Στατιστικής 

 Τμήμα Πληροφορικής 

 

6.3.3 Στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

 

 Επίσημη Ιστοσελίδα www.aueb.gr 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει επίσημη ιστοσελίδα στην 

ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Μέσα από την ιστοσελίδα ο χρήστης 

μπορεί να ενημερώνεται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των 

βαθμίδων τα οποία παρέχει το ίδρυμα, να διαβάσει τα νέα του Πανεπιστήμιου 

καθώς και ενδιαφέροντα νέα για τις επιχειρήσεις και τις νέες τεχνολογίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 49: Στιγμιότυπο από την επίσημη ιστοσελίδα του  

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

http://www.aueb.gr/
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 Facebook 

Η επίσημη σελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αριθμεί 

περισσότερα από 5 χιλιάδες ακολούθους. Με καθημερινή δραστηριότητα η 

σελίδα παρουσιάζει ενδιαφέροντα θέματα για τους φοιτητές όλων των 

τμημάτων και των βαθμίδων, για εκδηλώσεις και διαγωνισμούς καινοτομίας 

και επιχειρηματικότητας. 

Σχεδόν στην πλειονότητα τους, τα τμήματα του Πανεπιστημίου έχουν τη δική 

τους  ξεχωριστή σελίδα στο Facebook που διαχειρίζεται από προσωπικό του 

τμήματος και αλληλεπιδρούν τους εκάστοτε φοιτητές. Επιπλέον πέρα από τις 

σελίδες τα περισσότερα τμήμα έχουν και κλειστές ομάδες φοιτητών οι οποίες 

ανανεώνονται κάθε χρόνο με την εισαγωγή των νέων φοιτητών. 

Τέλος, οι λοιπές υπηρεσίες του ιδρύματος (πχ γραφείο πρακτικής άσκησης, 

μονάδα καινοτομίας, κλπ) έχουν τις δικές του ξεχωριστές σελίδες στην 

πλατφόρμα του Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Twitter 

Από το 2009 το Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει αποκτήσει προφίλ στο Twitter 

αριθμώντας  σχεδόν 4 χιλιάδες ακολούθους. Ακολουθώντας ανάλογη λογική 

Εικόνα 50: Στιγμιότυπο από τον επίσημο λογαριασμό του  

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Facebook 



98 | Σ ε λ ί δ α  

 

με εκείνη της χρήσης του Facebook, στο Twitter υπάρχουν διαφορετικές 

σελίδες για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του ιδρύματος. 

 Instagram 

Με χίλιους ακολούθους εδώ και ένα χρόνο το Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει 

περιστασιακή παρουσία και το Instagram. Παρόλα αυτά το #aueb έχει κάνει 

την εμφάνιση του περισσότερες από 4 χιλιάδες φορές από τους χρήστες του 

instagram. 

 YouTube 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρεί το δικό του κανάλι στο 

YouTube από τα τέλη του 2013 έχοντας περισσότερους από 400 συνδρομητές 

και σχεδόν 20 χιλιάδες προβολές. Μέσω του καναλιού προβάλλονται κυρίως 

τηλεοπτικές αναφορές που έχουν γίνει για το Πανεπιστήμιο. Όπως και σε 

προηγούμενες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έτσι και στο YouTube 

υπάρχουν ξεχωριστά κανάλια για κάποια από τα τμήματα του ιδρύματος τα 

οποία προβάλουν οπτικοακουστικό υλικό ανάλογα με το αντικείμενο των 

σπουδών που προσφέρουν. 

 LinkedIn  

Με περιστασιακή αλλά σημαντική παρουσία και σχεδόν 38 χιλιάδες 

ακολούθους το Οικονομικό Πανεπιστήμιο βρίσκεται και στο LinkedIn. Οι 

απόφοιτοι συνδέονται μεταξύ τους, αλλά και με επιχειρήσεις αναζητώντας 

θέσεις εργασίας σε ολόκληρο τον κόσμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 51: Στιγμιότυπο από τον επίσημο λογαριασμό του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στο LinkedIn 
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 Newsletter 

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ιδρύματος, κάθε χρήστης του διαδικτύου 

έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το email του ώστε να λαμβάνει newsletter με 

τα νέα του ιδρύματος, καθώς και για εκπαιδευτικά προγράμματα (σεμινάρια, 

μεταπτυχιακά κλπ) που διοργανώνει το πανεπιστήμιο. 

 RSS 

Το πανεπιστήμιο κατανοώντας την ανάγκη των χρηστών της ιστοσελίδας του 

να έχουν άμεση πρόσβαση στην ενημέρωση χωρίς να εισέρχονται συνεχώς το 

διαδικτυακό του τόπο,  μέσω του RSS δίνει τη δυνατότητα στους  

ενδιαφερόμενους να έχουν ενημέρωση μέσω των φυλλομετρητών τους για νέα 

σχετικά με τα προγράμματα του και τις εκδηλώσεις του. 

 

6.4  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

Εικόνα 52: Λογότυπο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

6.4.1 Ιστορικό Πλαίσιο 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1970 ενώ τμήματά του είχαν αρχίσει να 

λειτουργούν από το 1964 ως παράρτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 

πρώτο τμήμα που ιδρύθηκε ήταν το Τμήμα της Φιλοσοφικής στις 8 Μαΐου 1964. Οι 

πρώτοι καθηγητές ανέλαβαν τη λειτουργία του Τμήματος και επωμίστηκαν 

σημαντικές ευθύνες και έργο δυσκολότατο. Σύμφωνα με μαρτυρία τους, «το 

Πανεπιστήμιο έχει μια καλή φήμη που δεν έπρεπε να διαψευστεί και ότι η γωνιά αυτή 
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της ελληνικής γης είναι χιλιάκριβη και ό,τι και να κάμει κανείς γι' αυτήν είναι το 

λιγότερο από εκείνο που πραγματικά της αξίζει». 

Το Πανεπιστήμιο έχει την έδρα του στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, που 

βρίσκεται στην περιοχή Μονής Δουρούτης, κοντά στην πόλη των Ιωαννίνων. Στο 

χώρο της Πανεπιστημιούπολης, εκτός από τα κτίρια των σχολών, υπάρχει η κεντρική 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Πανεπιστημιακό γυμναστήριο και οι 

εστίες. Επίσης, εστίες λειτουργούν και στην πόλη, δίπλα στο παλαιό Πανεπιστήμιο 

(Δόμπολη). Το Οικονομικό Τμήμα, καθώς και το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών 

στεγάζονται στο χώρο της κεντρικής Βιβλιοθήκης. Οι γραμματείες των τμημάτων 

βρίσκονται στο Μεταβατικό κτίριο, όπου στεγάζεται και το Τμήμα Βιολογικών 

Εφαρμογών. Το ίδρυμα προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών σπουδών. 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην προσπάθειά του για αναγνώριση του υψηλού 

επιπέδου σπουδών και ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που προσφέρει στους 

σπουδαστές του, συμμετέχει σε μια σειρά από αξιολογικές κατατάξεις που 

πραγματοποιούνται από διακεκριμένους φορείς της παγκόσμιας ακαδημαϊκής 

κοινότητας. 

Λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη, τόσο τα αποτελέσματα, όσο και τις επισημάνσεις 

αυτών των φορέων για τη βελτίωση των επιδόσεών του, με τελικό στόχο την παροχή 

ποιοτικής γνώσης και λαμπρού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος στους σπουδαστές, 

ερευνητές, διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος.  

Σύμφωνα με τη λίστα του Times Higher Education για το 2018 τo Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων κατατάσσεται 4ο κατά σειρά στη λίστα με τα καλύτερα πανεπιστήμια της 

Ελλάδας  . 

 

6.4.2 Σχολές και Τμήματα 

 

Φιλοσοφική Σχολή 

 Τμήμα Φιλολογίας 

 Τμήμα  Ιστορίας και Αρχαιολογίας  

 Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

 Τμήμα Μαθηματικών 
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 Τμήμα Φυσικής 

 Τμήμα Χημείας 

 

Σχολή Επιστημών Υγείας 

 Τμήμα Ιατρικής 

 Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 

 

Σχολή Επιστημών Αγωγής 

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 

 

Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

Σχολή Καλών Τεχνών 

 Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης 

 

Πολυτεχνική Σχολή  

 Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών 

 Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 

 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 

6.4.3 Στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

 Επίσημη Ιστοσελίδα www.uoi.gr 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει επίσημη ιστοσελίδα στην ελληνική και 

την αγγλική γλώσσα. Η ιστοσελίδα του πανεπιστημίου είναι φιλική για άτομα 

http://www.uoi.gr/
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με προβλήματα όρασης. Μέσα από την ιστοσελίδα ο χρήστης μπορεί να 

ενημερώνεται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ιδρύματος και να 

διαβάσει τα νέα του πανεπιστήμιου. 

 

 

 Facebook 

Το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων δεν διαθέτει επίσημη σελίδα στο Facebook. 

Η υπηρεσία του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστήμιου δραστηριοποιείται 

στην κοινότητα του Facebook διατηρώντας σελίδα με περισσότερους από 

χίλιους ακολούθους. Επιπλέον υπάρχει σελίδα με το όνομα του πανεπιστημίου 

για την ενημέρωση των φοιτητών η οποία απαριθμεί σχεδόν 4 χιλιάδες 

ακολούθους χωρίς να φαίνεται ότι την διαχειρίζεται το ίδιο το πανεπιστήμιο. 

Τέλος, υπάρχουν κλειστές ομάδες φοιτητών για την ανταλλαγή απόψεων και 

ακαδημαϊκών νέων, οι οποίες όμως δεν υπόκεινται σε κάποιο επίσημο φορέα 

του Πανεπιστημίου. 

 Twitter 

Το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων δεν διαθέτει επίσημη σελίδα στο Twitter. 

Υπάρχουν κάποιες σελίδες σχετικές τα τμήματα του ιδρύματος οι οποίες όμως 

δεν υπόκεινται σε κάποιο επίσημο φορέα του Πανεπιστημίου. 

Εικόνα 53: Στιγμιότυπο από την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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Παρατήρηση: Παρότι τα Πανεπιστήμιο παρέχει μαθήματα social media το 

ίδιο το ίδρυμα δεν έχει συνδεθεί ούτε στα πιο δημοφιλή από αυτά. Επιπλέον 

δεν προβαίνει σε email marketing καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

emailτου ενδιαφερομένου. 

 

6.5  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

 

Εικόνα 54: Λογότυπο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

 

6.5.1 Ιστορικό Πλαίσιο 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 3 Μαΐου του 1837, αρχικά 

στεγάστηκε σε ένα νεοκλασικό κτήριο στη βορειοανατολική πλευρά της Ακρόπολης, 

το οποίο στις μέρες μας έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί ως Μουσείο του 

Πανεπιστημίου. Αρχικά ονομάστηκε «Οθωνικό Πανεπιστήμιο» από το όνομα του 

πρώτου βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα και αποτελούνταν από 4 ακαδημαϊκά Τμήματα 

και 52 φοιτητές. Καθώς αποτελούσε το πρώτο Πανεπιστήμιο του νεοσύστατου 

νεοελληνικού κράτους, αλλά και της ευρύτερης βαλκανικής και μεσογειακής 

περιοχής, απέκτησε σημαντικό κοινωνικο-ιστορικό ρόλο, ο οποίος υπήρξε 

καθοριστικός για την παραγωγή συγκεκριμένης γνώσης και πολιτισμού μέσα στη 

χώρα. 

Το 1841 οι διοικητικές υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά Τμήματα μεταφέρθηκαν στο 

σημερινό ευρέως γνωστό ως «κεντρικό κτήριο» του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 

οποίο το 1932 ονομάστηκε επίσημα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, προς τιμή του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας 

μετά την απελευθέρωση του έθνους. Σήμερα, σε αυτό το κτήριο στεγάζονται η 

Πρυτανεία, η Σύγκλητος, η Μεγάλη Αίθουσα Τελετών και άλλες σημαντικές 

κεντρικές υπηρεσίες. Το προαύλιό του (τα προπύλαια) έχει κοινωνικο-ιστορική αξία, 

καθώς έχει γίνει τόπος πολιτικών συγκεντρώσεων, κοινωνικής διαμαρτυρίας και 

διαδηλώσεων φοιτητών/τριών και άλλων κοινωνικών ομάδων που συμμετέχουν σε 

κινήματα υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων. 
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Ως τις αρχές του 20ού αιώνα το Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν το μοναδικό 

πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, το οποίο παρείχε στην ελληνική κοινωνία 

διπλωματούχους επιστήμονες στην ιατρική, στις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, 

στη νομική και τα οικονομικά, στην αρχαιολογία και την εκπαίδευση καθώς και στον 

κλήρο. Στα πολλά χρόνια λειτουργίας του έχει προσφέρει στη χώρα ένα κέντρο 

πνευματικής παραγωγής, παρακινώντας τη λειτουργία κύκλων διανοουμένων μέσα 

και έξω από τους χώρους του. Στις μέρες μας εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές 

κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό του συχνά 

συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές, διεκπεραιώνει εκπαιδευτικά και άλλα 

ερευνητικά έργα, οργανώνει και συμμετέχει σε σεμινάρια για ποικίλες κοινωνικές 

ομάδες, πολλές φορές παράλληλα με την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο. 

Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του αφορά στο χώρο της εθνικής υγείας, 

καθώς οι φοιτητές/τριες των επιστημών υγείας που κάνουν την πρακτική τους 

προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στο κοινό, κάτω από την επίβλεψη του 

διδακτικού προσωπικού. 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ίσως το πανεπιστήμιο με το μεγαλύτερο κύρος στη χώρα, 

έχει καθιερώσει τη δική του παράδοση στο χώρο των επιστημών και της 

δημιουργικής συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έρχεται σήμερα αντιμέτωπο με πολλές προκλήσεις βάσει 

των οποίων θέτει σταδιακά νέους στόχους για παροχή ίσων ευκαιριών στην 

εκπαίδευση του μεγάλου αριθμού των φοιτητών του, ώστε να αποκτήσουν τις 

απαιτούμενες γνώσεις και να αναπτύξουν τις ικανότητες που θα τους καταστήσουν 

δημιουργικούς επιστήμονες και ικανούς επαγγελματίες στη σημερινή ραγδαία 

εξελισσόμενη κοινωνία, η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης Ευρωπαϊκής 

κοινότητας. Αντιδρώντας στην εμπορευματοποίηση των πανεπιστημιακών σπουδών 

και στην ανάπτυξη ενός άκρως ανταγωνιστικού συστήματος που απαντάται στα 

ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πολλών δυτικών χωρών στις μέρες μας, 

αποποιείται τον παραδοσιακό του ρόλο στην παραγωγή μιας ελίτ διανοούμενων. Το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού, αποσκοπεί στην δημιουργία ισχυρότερων δεσμών ανάμεσα 

στον κόσμο της παραγωγής και της κατανάλωσης της γνώσης, συνεισφέροντας με 

αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Σύμφωνα με τη λίστα του Times Higher Education για το 2018 τo Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται 5
ο
  κατά σειρά στη λίστα με τα 

καλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας  . 
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6.5.2 Σχολές και Τμήματα 

 

Επιστημών Αγωγής 

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 

 

Επιστημών Υγείας 

 Τμήμα Ιατρικής 

 Τμήμα  Νοσηλευτικής 

 Τμήμα Οδοντιατρικής 

 Τμήμα Φαρμακευτικής 

 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

 

Θεολογική Σχολή 

 Τμήμα Θεολογίας  

 Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 

 

Θετικών Επιστημών 

 Τμήμα Βιολογίας 

 Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης 

 Τμήμα Μαθηματικών 

 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

 Τμήμα Φυσικής 

 Τμήμα Χημείας 
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Νομική Σχολή 

 Νομική Σχολή 

 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

 Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 

 Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 

 

Φιλοσοφική Σχολή 

 Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 Τμήμα  Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 Τμήμα  Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 Τμήμα  Θεατρικών Σπουδών 

 Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

 Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 Τμήμα Μουσικών Σπουδών 

 Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών 

 Τμήμα Φιλολογίας 

 Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

 Τμήμα Ψυχολογίας 
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6.5.3 Στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ  στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

 Επίσημη Ιστοσελίδα http://www.uoa.gr 

 

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει μια επίσημη 

ιστοσελίδα στην ελληνική γλώσσα, η οποία προβάλλει τα προγράμματα 

σπουδών του, τις εκδηλώσεις καθώς και νέα που αφορούν το ίδρυμα. Κάθε 

τμήμα του πανεπιστημίου έχει τη δική του ξεχωριστή ιστοσελίδα που 

εμπεριέχει λεπτομερώς τα προγράμματα σπουδών κάθε βαθμίδας του, τα 

ωρολόγια προγράμματα, τα νέα και τις εκδηλώσεις. 

  

Εικόνα 55: Στιγμιότυπο από την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

http://www.uoa.gr/
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 Facebook 

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει παρουσία στο 

Facebook διατηρώντας μια επίσημη σελίδα με περισσότερους από 8 χιλιάδες 

ακολούθους. Λόγω των πολλών τμημάτων που έχει το ΕΚΠΑ, σχεδόν καθένα 

από αυτά  έχει δημιουργήσει τη δική ξεχωριστή σελίδα στην πλατφόρμα του 

Facebook, η οποία διαχειρίζεται από προσωπικό του τμήματος και ενημερώνει 

τους ακολούθους της σελίδας για θέματα τα οποία σχετίζονται με τις σπουδές 

και τα ενδιαφέροντα σχετικά με το τμήμα. 

 

 Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το Δεκέμβριο του 2014 η επίσημη σελίδα του ΕΚΠΑ στο Twitter έχει 

σχεδόν 2 χιλιάδες ακολούθους. Όπως και στο Facebook έτσι και στο Twitter 

υπάρχουν πολλαπλές σελίδες, με πολύ μικρότερο αριθμών ακολούθων, που 

αφορούν τα τμήματα του Πανεπιστημίου. 

 Instagram 

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρεί λογαριασμό στο 

Instagram χωρίς όμως να έχει κάποια δραστηριότητα και έχοντας μόλις  57 

ακολούθους . Παρόλα αυτά το #uoa έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 

20 χιλιάδες αναρτήσεις ενώ το #ekpa πλησιάζει τις 3 χιλιάδες. 

 LinkedIn  

Με περιστασιακή αλλά σημαντική παρουσία και περισσότερους από 60 

χιλιάδες ακολούθους το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο βρίσκεται και 

Εικόνα 56: Στιγμιότυπο από τον επίσημο  λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στο Twitter 
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στο LinkedIn. Οι απόφοιτοι συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με επιχειρήσεις 

αναζητώντας θέσεις εργασία σε ολόκληρο τον κόσμο. 

  

Εικόνα 57: Στιγμιότυπο από τον επίσημο λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στο LinkedIn 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ MARKETING ΣΤΟ Α.Ε.Ι. 

ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  

ΨΗΦΙΑΚΟΥ MARKETING ΤΟΥ ΜΒΑ (ΜΕ 4 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

 

7.Εισαγωγή 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, αρχικά θα παρουσιάσουμε σε γενικό πλαίσιο το  Α.Ε.Ι Πειραιά 

Τ.Τ.. Στη συνέχεια, θα επικεντρωθούμε στο Μ.Β.Α. (με 4 κατευθύνσεις) του 

ιδρύματος, διερευνώντας τις στρατηγικές του ψηφιακού μάρκετινγ που χρησιμοποιεί 

και εκθέτοντας τις δικές μας προτάσεις. 

7.1 Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 

 

Εικόνα 58: Λογότυπο του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 

 

7.1.1 Ιστορικό Πλαίσιο 

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως 

αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος. Τα μέλη 

του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. είναι δημόσιοι 

λειτουργοί, απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των 

διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους και έχουν διδακτικό, ερευνητικό-

επιστημονικό και διοικητικό έργο, δικαιώματα και λοιπές υποχρεώσεις, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι.  Η διοίκησή του λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο 

(Κεντρική Διοίκηση) και σε αποκεντρωμένο επίπεδο ανά ακαδημαϊκή μονάδα. Οι 

διοικητικές του υπηρεσίες είναι δομημένες και λειτουργούν σύμφωνα με τον 

Οργανισμό του Ιδρύματος, που ισχύει κάθε φορά. Η υλικοτεχνική υποδομή και η 

λειτουργία του επιχορηγούνται από το κράτος, του οποίου η εποπτεία  στο Α.Ε.Ι. 

Πειραιά Τ.Τ. ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
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Το σύνολο της λειτουργίας της ακαδημαϊκής κοινότητας στηρίζεται, εκτός της 

κείμενης νομοθεσίας, σε μία δέσμη αποδεκτών αρχών, οι οποίες προκύπτουν από την 

αποστολή και τους στόχους του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τους εκπαιδευτικούς και 

ερευνητικούς σκοπούς του, την κοινωνική του αποστολή, το σεβασμό στην 

αξιοκρατία και την ελευθερία της σκέψης.  Οι αρχές αυτές είναι κυρίως οι 

ακόλουθες:  

α) Η λειτουργία του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. έχει ως κύριο σκοπό, αφενός την παροχή 

εκπαίδευσης, η οποία εξασφαλίζει αυτοδύναμη πρόσβαση στη γνώση και παρέχει 

υψηλά εφόδια για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή 

άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα, και αφετέρου τη βασική, 

εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα. Η δραστηριότητα όλων των φορέων της 

ακαδημαϊκής κοινότητας έχει ως κανόνα την υποδειγματική ακαδημαϊκή 

συμπεριφορά, την τήρηση και προάσπιση της ερευνητικής και επιστημονικής 

δεοντολογίας, την επίπονη εργασία, την αποτελεσματικότητα, τη συμβολή στην 

εκπλήρωση της αποστολής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και την ομαλή λειτουργία του. 

Με στήριγμα την άρτια οργάνωση και στελέχωση και τη μέγιστη αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., η 

δραστηριότητα αυτή κατατείνει στη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης που 

παρέχεται, στην πρόοδο της έρευνας και στη σταθερή εκπλήρωση του 

πρωταγωνιστικού ρόλου του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. στη σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη.  

β) Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. επιδιώκει και αποδέχεται τη συνεργασία με άλλα φυσικά 

και νομικά πρόσωπα για την επίτευξη των σκοπών του, στο πλαίσιο του ιδρυτικού 

του νόμου και των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος.  

γ) Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. λειτουργεί με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και 

πρακτικές και στις ανθρωπιστικές αξίες. Η λειτουργία του και οι δραστηριότητες της 

ακαδημαϊκής κοινότητας ασκούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνονται απόλυτα 

σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τα συνταγματικά δικαιώματα του 

πολίτη.  

δ) Η δραστηριότητα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. προσανατολίζεται, ακόμη στην 

κοινωνική καταξίωση των μελών του, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των αρετών 

τους και ιδιαίτερα, στην κοινωνική ένταξη και καταξίωση των φοιτητών του.  

 ε) Η ακαδημαϊκή κοινότητα θεωρεί μη αποδεκτή οποιαδήποτε διάκριση, όπως, 

ενδεικτικά, αυτές που σχετίζονται με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την εθνικότητα, 

την ιδεολογία, τις επιλογές του προσωπικού βίου, τις σωματικές δυνατότητες ή τη 

θρησκεία. Ακόμη, θεωρεί ανεπίτρεπτες την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας και 

κάθε εκτροπή από την υγιή σχέση μεταξύ των μελών της κοινότητας του Ιδρύματος .  

στ) Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. λειτουργεί ως ζωντανός σύνδεσμος της ελληνικής 

κοινωνίας με το ευρύτερο γεωπολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον.  

ζ) Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται από τα 

θεσμικά όργανα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. γίνονται με διαφάνεια, στηρίζονται στην 

ευρύτερη δυνατή συναίνεση και στοχεύουν στην εμπέδωση κλίματος αξιοκρατίας και 

δικαιοσύνης σε όλους τους φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας.  
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η) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαφανή και τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να μη 

δημιουργούνται προϋποθέσεις ή υποψίες άσκησης πιέσεων και ευνοιοκρατικής 

συμπεριφοράς, λόγω προσωπικών, συγγενικών, κομματικών, επαγγελματικών ή 

άλλων σκοπιμοτήτων.  

θ) Στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. γίνεται εσωτερική αξιολόγηση-αποτίμηση του έργου του 

σε επίπεδο Τμημάτων (για αξιολόγηση του έργου των μελών του Ε.Π., της 

εκπαίδευσης και της έρευνας) και σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας όλων των 

υπηρεσιών του σε Κεντρική Διοίκηση και ακαδημαϊκές μονάδες (για αξιολόγηση των 

παρεχομένων υπηρεσιών), σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. 

ι) Όλοι οι φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν υποχρέωση να φυλάσσουν και 

να προστατεύουν τα κτίρια, τα μέσα διδασκαλίας και έρευνας και γενικότερα τους 

πόρους και την περιουσία του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., ώστε να μην υπονομεύεται η 

παροχή του έργου του και να μην περιορίζεται το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και 

αξιοποίησής τους από οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας.  

ια) Η ακαδημαϊκή κοινότητα χρησιμοποιεί και καλλιεργεί την ελληνική γλώσσα και 

προάγει τη χρήση της στους τεχνολογικούς κλάδους που θεραπεύει το Α.Ε.Ι. Πειραιά 

Τ.Τ. 

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. αποτελείται από α) τη ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.Ε.Φ) και β) τη ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

(Σ.Δ.Ο), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.1404/1983 και το άρθρο 5 του πδ 69/2013,  οι 

οποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα: 

Οι εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. καλύπτουν συνολική έκταση 100.000 τ.μ. 

ελαιώνα, ενώ ο δομημένος χώρος υπερβαίνει τα 50.000 τ.μ. Εκτός των διδακτηρίων 

υπάρχει η Βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο 380 θέσεων και το Συνεδριακό Κέντρο με 

κύρια αίθουσα 500 θέσεων. 

 

7.1.2 Σχολές & Τμήματα 

 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 

 Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 

 Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. 

 Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. 

 Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.  

 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
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 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: 

Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε. 

 

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας 

 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό 

αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:  

α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: 

 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

 

7.1.3 Στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. 

 

 Επίσημη Ιστοσελίδα www.puas.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. διαθέτει μια επίσημη ιστοσελίδα στην ελληνική και 

στην αγγλική γλώσσα, η οποία προβάλλει την οργάνωση και τη διοίκηση του 

ιδρύματος, τις υπηρεσίες που προσφέρει, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 

μαθήματα, καθώς και τα νέα για προκηρύξεις, διαγωνισμούς, συνέδρια και 

ημερίδες. 

 

Εικόνα 59: Στιγμιότυπο από την επίσημη ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. 

http://www.puas.gr/
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 Υoutube 

 

                 Εικόνα 60: Στιγμιότυπο από τον επίσημο λογαριασμό του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.  στο YouTube 

 

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. διαθέτει επίσημο κανάλι στo YouTube με 67                   

συνδρομητές, όπου μπορεί κανείς να ενημερωθεί μέσω των αναρτημένων 

βίντεο για τις δράσεις και τις καινοτομίες του ιδρύματος. 

 

 Google Plus 

 

To Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. έχει παρουσία και στο Google+ με τον λογαριασμό 

“A.E.I. Πειραιά Τ.Τ. OpenCourseware & Live Streaming”, όπου αναρτά 

βίντεο από ορκωμοσίες, αναγορεύσεις και ομιλίες των καθηγητών του για 

ποικίλα θέματα, καθώς και διαλέξεις στο πλαίσιο των ανοιχτών μαθημάτων. 
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7.2 Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  ΜΒΑ (με 4 κατευθύνσεις) 

  

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1 Ιστορικό Πλαίσιο 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA (Π.Μ.Σ. – MBA) 4
ων

 Κατευθύνσεων 

του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. αποτελεί το νεότερο απόκτημα του ιδρύματος καθώς φέτος 

θα υποδεχτεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην εξειδικευμένη εκπαίδευση αποφοίτων Πανεπιστημίων και 

ΤΕΙ στην επιστήμη της Διοίκησης με τέσσερις κατευθύνσεις: 

1. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, 

2. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία,  

3. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές  

4. Εμπείρων Στελεχών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος στόχος 

του Π.Μ.Σ είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων 

από τους συμμετέχοντες στα αντικείμενα των κατευθύνσεων του ώστε να επιτύχουν 

την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων και 

τη συγκρότηση επαρκούς γνωστικής υποδομής, χρήσιμης για τη λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων, την προσαρμογή των συστημάτων διοίκησης και 

λειτουργιών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον καθώς και την 

εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από ηγετικά στελέχη 

επιχειρήσεων και οργανισμών με την διενέργεια  περαιτέρω έρευνας και μελέτης. Το 

Π.Μ.Σ. παρακολουθούν περισσότεροι από 50 φοιτητές κάθε έτος. 

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι 2 ακαδημαϊκά έτη, κατανεμημένη σε 4 εξάμηνα 

σπουδών.Τα τρία πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές θα διδάσκονται τα υποχρεωτικά και 

κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και στο τελευταίο εξάμηνο θα εκπονείται η 

διπλωματική ερευνητική εργασία. Το σύνολο των μαθημάτων κάθε εξαμήνου 

αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Επίσης, η 

Εικόνα 61: Λογότυπο του MBA 4ων Κατευθύνσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 
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διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 

κατά ECTS. Το ελάχιστο σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την 

ολοκλήρωση του ΠΜΣ είναι εκατόν είκοσι (120). 

 

7.2.2 Πρόγραμμα Σπουδών & Κατευθύνσεων 

Α. Εξάμηνο 

 Ποσοτικές Μέθοδοι 

 Διοικητική Λογιστική 

 Επιχειρησιακή Έρευνα & Διοικητική Επιστήμη 

 Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων 

Β. Εξάμηνο 

 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

 Διοίκηση Μάρκετινγκ 

 Διαχείριση Αλλαγής 

 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων 

Γ. Εξάμηνο 

Κατεύθυνση Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

 Επιχειρηματική Ευφυΐα 

 Διοίκηση Λειτουργιών και Μεταφορών 

 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 

 Διεθνές Μάρκετινγκ και Εξαγωγές 

 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

 Έρευνα Αγοράς και Συμπεριφορά Καταναλωτή  

 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 

Κατεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Μεταφορών 

 Επιχειρηματική Ευφυΐα 

 Διοίκηση Παραγωγής και Ποιοτικός Έλεγχος  

 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Αποθεμάτων 

 Διοίκηση Λειτουργιών και Μεταφορών 

 

Κατεύθυνση Εμπείρων Στελεχών και Λήψης Αποφάσεων 
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 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

 Έρευνα Αγοράς και Συμπεριφορά Καταναλωτή 

 Διοίκηση Παραγωγής και Ποιοτικός Έλεγχος 

 Ανάλυση Αποφάσεων 

Δ. Εξάμηνο 

 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

 

7.2.3 Στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Π.Μ.Σ. – MBA (με 4 

κατευθύνσεις)  του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. 

 

 Επίσημη Ιστοσελίδα mbattica.puas.gr 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA (Π.Μ.Σ. – MBA) 4
ων

 

Κατευθύνσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. διαθέτει μια σύγχρονη και πλήρως 

ενημερωμένη διαδικτυακή σελίδα. Μέσα στην ιστοσελίδα περιλαμβάνονται 

εκτενείς πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα και τις 

κατευθύνσεις του, σύντομα βιογραφικά των διδασκόντων καθηγητών, καθώς και 

ενημερώσεις για τις παράλληλες δραστηριότητες του μεταπτυχιακού. 

 Facebook  

Η επίσημη σελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος δραστηριοποιείται στο 

Facebook από τον Απρίλιο του 2014 απαριθμώντας περισσότερους από 1.000 

Εικόνα 62: Στιγμιότυπο από την επίσημη ιστοσελίδα του MBA 4ων 

Κατευθύνσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 

http://mbattica.puas.gr/
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ακολούθους και έχοντας περιστασιακή δραστηριότητα η οποία αφορά τις δράσεις 

του προγράμματος. Επιπλέον στην κοινότητα του Facebook υπάρχει κλειστό 

group των φοιτητών του μεταπτυχιακού το οποίο διαχειρίζεται αποκλειστικά από 

τους ίδιους για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα του μεταπτυχιακού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Εικόνα 63: Στιγμιότυπο από τον επίσημο λογαριασμό του MBA 4ων 

Κατευθύνσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. στο Facebook 

 

 Twitter  

Από τον Ιούνιο του 2017 το Π.Μ.Σ. – MBA απέκτησε σελίδα στην κοινότητα του 

Twitter με περιστασιακή δραστηριότητα σχετικά με τις δράσεις του 

προγράμματος. 

 

 Instagram 

Το  Π.Μ.Σ. – MBA διαθέτει εδώ και λίγους μήνες λογαριασμό και στο Instagram 

αριθμώντας σχεδόν 400 ακολούθους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

 

 Banner  

Το  Π.Μ.Σ. – MBA στο πλαίσιο της διαδικτυακής του παρουσίας, εμφανίζεται με 

banner σε πληθώρα ιστοσελίδων. Ενδεικτικές παρουσίες: 
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 ESOS.GR - www.esos.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 64: Banner του MBA 4ων Κατευθύνσεων του  

Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. στο διαδικτυακό χώρο του esos.gr 

Εικόνα 65: Banner του MBA 4ων Κατευθύνσεων του  

Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. στο διαδικτυακό χώρο του esos.gr 

https://www.esos.gr/
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 Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά - www.pcci.gr 

 

Εικόνα 66: Banner του MBA 4ων Κατευθύνσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.   

 στο διαδικτυακό χώρο του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά  pcci.gr 

 

 Email Marketing 

Στα πλαίσιο προσέλκυσης νέων φοιτητών το Π.Μ.Σ. – MBA πραγματοποιεί 

email campaigns ενημέρωσης για το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού 

καθώς και για τις διαδικασίες συμμετοχής πιθανού ενδιαφερόμενου. Οι 

παραλήπτες είναι συνήθως άτομα τα οποία έχουν συμμετάσχει με 

προηγούμενες εκδηλώσεις του ιδρύματος ή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στο 

παρελθόν τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 

 

7.3 Παρατηρήσεις & Προτάσεις για το Ψηφιακό Μάρκετινγκ του Π.Μ.Σ. – ΜΒΑ 

(με 4 κατευθύνσεις) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 

 

Σύμφωνα με  τελευταία έρευνα της «Focus On Tech Life», η οποία αφορά το χρονικό 

διάστημα Μαρτίου - Ιουνίου 2017 το 81,8% των  Ελλήνων Χρηστών  σε ποσοστό 

«σερφάρουν» πλέον στο Διαδίκτυο με οποιαδήποτε συχνότητα, ενώ το 70,8% είναι 

καθημερινά online.Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, η μέση ημερήσια διάρκεια 

χρήσης του Ιντερνετ (με κάθε μέσο) από τους Έλληνες είναι τα 179 λεπτά. Ακόμα και 

στις ηλικίες των 65-74 ετών, οι Έλληνες «σερφάρουν» στο Διαδίκτυο περίπου 122 

λεπτά, ενώ στα 236 λεπτά εκτοξεύεται η μέση διάρκεια χρήσης στις ηλικίες των 18-

24 ετών! 

http://www.pcci.gr/evep/shared/index.jsp?context=101&js=1
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 Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο η οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμός να έχει 

έντονη διαδικτυακή παρουσία ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες να προσελκύσει 

νέους πελάτες ή συνεργάτες.  

Όσον αφορά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA (με 4 κατευθύνσεις) του 

Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., θεωρούμε πως θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες 

βελτιώσεις της ψηφιακής του προβολής. 

 

 

 Website 

Το website του προγράμματος είναι αρκετά φιλικό προς το χρήστη χωρίς να 

κουράζει με έντονα χρώματα και εικόνες. Θεωρούμε πως το περιεχόμενο της 

ενότητας «Διδακτικό Προσωπικό», θα έπρεπε να έχει μία ομοιόμορφη 

παρουσίαση του κάθε ακαδημαϊκού συνεργάτη του προγράμματος, ώστε να 

είναι πιο εύκολη η περιήγηση της συγκεκριμένης ενότητας από όλους τους 

χρήστες. 

Έχοντας φοιτήσει για 2 χρόνια στο πρόγραμμα γνωρίζουμε πολύ καλά για την 

πραγματοποίηση ημερίδων και ομιλιών που διοργανώνονται για την 

ενημέρωση των φοιτητών. Η επικοινωνία των εκδηλώσεων αυτών γινόταν 

μέχρι σήμερα με προσωπική ενημέρωση από τη γραμματεία του 

μεταπτυχιακού μέσω email. Θα προτείναμε τη δημιουργία υποκατηγορίας στο 

υπάρχον μενού του site με τίτλο « Events – Εκδηλώσεις», όπου με τη μορφή 

ημερολογίου θα εμφανίζονταν οι εκάστοτε ημερίδες, ομιλίες, προτεινόμενα 

σεμινάρια κλπ. , στα οποία ο χρήστης θα μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον 

του και να λάβει εκτενέστερη πληροφόρηση. 

Επιπλέον, θα προτείναμε να σχεδιαστεί ειδική ηλεκτρονική φόρμα – αίτηση 

για τη συμμετοχή του οποιουδήποτε ενδιαφερομένου στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα. Μέσα στη φόρμα, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επισυνάπτει 

ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά που μέχρι σήμερα απαιτούνται σε έντυπη 

μορφή και έτσι θα αποφευχθεί η συγκέντρωση και διαχείριση μεγάλου όγκου 

φακέλων από τη γραμματεία του μεταπτυχιακού. Η προσκόμιση των 

πρωτότυπων εγγράφων σε έντυπη μορφή  θα μπορούσε να γίνεται μόνο από 

όσα άτομα θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή του μεταπτυχιακού 

προγράμματος, έπειτα από αξιολόγηση της ηλεκτρονικής αίτησης τους. 

Τέλος, θα προτείναμε στο site του προγράμματος να παρουσιάζονται σε ένα 

δευτερεύον μενού ενδιαφέροντα άρθρα με νέα και ειδήσεις που αφορούν τον 

κλάδο του μεταπτυχιακού ,καθώς και να αναρτώνται πιθανές θέσεις εργασίας 

ή πρακτικής που αφορούν τους αποφοίτους. Η ενότητα αυτή θα μπορούσε να 

αποτελεί ένα blog μέσα στο υπάρχον site. 
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 SOCIAL MEDIA 

Στην έρευνα που παρουσιάζει η ιστοσελίδα wearesocial.com για τα 

στατιστικά των ελλήνων χρηστών στο διαδίκτυο για το 2017, παρατηρείται 

πως το 49% του πληθυσμού βρίσκεται στα Social Media. Δεδομένου της 

σχετικά πρόσφατης ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, κρίνεται 

απαραίτητη η χάραξη μιας συγκεκριμένης στρατηγικής για τη χρήση τους, 

ώστε να ενισχυθεί η εικόνα του προγράμματος. 

 

Πιο συγκεκριμένα, θα προτείναμε την ύπαρξη ενός ατόμου, ο οποίος θα 

αναλάμβανε τη δικτύωση του προγράμματος στα Social Media. 

 

 Facebook 

Αν και παραμένει ακόμα στην κορυφή των κοινωνικών δικτύων, το Facebook 

σήμερα έχει χάσει σημαντικά την αίγλη που είχε κατά την πρώτη δεκαετία της 

λειτουργίας του. Η επίσημη σελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος στην 

κοινότητα του Facebook έχει περισσότερους ακολούθους σε σύγκριση με 

παρόμοια μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων ελληνικών πανεπιστημίων. 

Παρ’όλα αυτά όμως, θεωρούμε πως χρήζει συστηματικότερης 

δραστηριότητας, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ώστε να διατηρεί 

αμείωτο το ενδιαφέρον των χρηστών του. 

Επιπλέον, ο υπεύθυνος για την παρουσία του μεταπτυχιακού στην κοινότητα 

του Facebook θα ήταν καλό να συνδεθεί σε κλειστές ομάδες εν δυνάμει 

«πελατών» του , ώστε να μπορεί να ενημερώνει τα μέλη για τις δράσεις και τα 

προγράμματα του μεταπτυχιακού. Τέτοιες ομάδες μπορεί να είναι ομάδες 

Ελλήνων και Κυπρίων σπουδαστών που φοιτούν σε ελληνικά ή κυπριακά 

πανεπιστήμια, ομάδες εργαζομένων σε ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες, που 

πιθανόν να ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, καθώς και  

ομάδες συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Δεδομένου πως η πλειονότητα των επίσημων σελίδων στο Facebook 

λειτουργούν με χορηγούμενες διαφημίσεις, ώστε να μπορέσουν να έχουν 

μεγαλύτερη στόχευση κοινού αποσκοπώντας σε περισσότερους δυνητικούς 

πελάτες, θα προτείναμε δύο φορές το χρόνο, όπως και τα περισσότερα 

μεταπτυχιακά, να υλοποιούν αντίστοιχες καμπάνιες προσέλκυσης κοινού. 

 

 Twitter 

Το Twitter είναι ένα κοινωνικό δίκτυο, το οποίο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον για τις ηλικιακές ομάδες 21-35 με ποσοστό 54,5% σύμφωνα με 

την υπηρεσία Sidebar Monitor. Επιπλέον σημειώνει ποσοστό σχεδόν 24% 

στην ηλικιακή ομάδα 36-50 σύμφωνα με την ίδια πηγή.  Δεδομένου ότι το 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συγκεντρώνει ενδιαφέρον μεταξύ των ηλικιών 22-

50 όπου ανήκει το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών, καλό θα ήταν να υπάρχει 
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μία αντίστοιχη με του Facebook  δραστηριότητα χρησιμοποιώντας τα 

κατάλληλα #hashtags. 

 

 Instagram 

Ίσως το αγαπημένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών από 15 – 45 

ετών, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από το 

μεταπτυχιακό. Οι διαλέξεις του προγράμματος πραγματοποιούνται στο χώρο 

του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Ο χώρος αποτελεί εκτός των 

άλλων ένα μουσείο αναμνήσεων των εμπορικών συναλλαγών που 

πραγματοποιούνταν στο λιμάνι του Πειραιά και διαθέτει μια μοναδική θέα 

προς το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας. Η ιστορία του και η θέα του κτιρίου  

θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την πραγματοποίηση ενός διαγωνισμού 

φωτογραφίας μεταξύ των φοιτητών κάνοντας χρήση των κατάλληλων 

#hashtags. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να γίνει γνωστή η ύπαρξη του 

μεταπτυχιακού προγράμματος μέσα από τους ίδιους τους φοιτητές του. 

Το Instagram καλό θα ήταν να φιλοξενεί στιγμές από την καθημερινότητα του 

προγράμματος, καθώς και των παράλληλων δραστηριοτήτων του, 

τουλάχιστον  δύο φορές την εβδομάδα. 

 

 YouTube 

Το YouTube αποτελεί το αγαπημένο μέσο ενημέρωσης και διασκέδασης κάθε 

ηλικίας, μιας και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να έχει ήχο και εικόνα. Θα 

ήταν χρήσιμο να υπήρχε ένα κανάλι με υλικό από διαλέξεις – ομιλίες που 

πραγματοποιούνται παράλληλα με το πρόγραμμα. Επιπλέον, θα  μπορούσαν 

όποιοι φοιτητές επιθυμούν να ανεβάσουν στιγμιότυπα από την παρουσία ενός 

project τους ή να ανεβάσουν video με την εμπειρία τους στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό που θα 

παρουσιάζει αναλυτικά το μεταπτυχιακό πρόγραμμα από τους διδάσκοντες. 

Τέλος, μέσα από το κανάλι θα μπορούσαν να μεταδίδονται με live streaming 

ζωντανές μεταδόσεις και οι ορκωμοσίες των φοιτητών του μεταπτυχιακού, 

ώστε να μπορεί να βρίσκεται νοητά στη αίθουσα όποιος δεν μπορεί να 

παρευρεθεί για κάποιο λόγο. 

 

 LinkedIn 

Στο μοναδικό επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο, θεωρούμε πως δεν θα έπρεπε 

να απουσιάζει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA (με 4 κατευθύνσεις). Όπως 

έχει παρουσιαστεί και στα προηγούμενα κεφάλαια, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων βρίσκεται στο Linked In. Με τη χρήση του 

LinkedIn, θα επιτευχθεί η σύνδεση των αποφοίτων του μεταπτυχιακού με την 

παγκόσμια αγορά εργασίας, και θα ισχυροποιηθεί η φήμη του προγράμματος 

ως ένα ισχυρό εφόδιο για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων 

του. 
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 Application 

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο γίνεται με κάθε μέσο (επιτραπέζιος ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, έξυπνο κινητό, laptop, tablet κ.λπ.), ενώ υψηλό είναι πλέον και 

στη χώρα μας το ποσοστό κατοχής smartphones. Ήδη το 70% των Ελλήνων 

διαθέτει έξυπνο κινητό τηλέφωνο, με τη χρήση των smartphones να είναι 

καθολική ειδικά στις ηλικίες μέχρι 34 ετών. Την ίδια στιγμή, όπως δείχνουν 

τα στοιχεία της «Focus On Tech Life», περισσότεροι από τους μισούς 

Έλληνες  χρήστες (το 50,6%) «κατεβάζουν» εφαρμογές (apps), 

Συνεπώς, πιστεύουμε πως θα ήταν χρήσιμο να σχεδιαστεί μια εφαρμογή με 

ενημερωτικό περιεχόμενο σχετικά με τα προγράμματα και τις δράσεις του 

μεταπτυχιακού. Επιπλέον, οι φοιτητές του προγράμματος μέσω αυτής της 

εφαρμογής να μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο ωρολόγιο πρόγραμμα, 

καθώς και να επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά και με τη γραμματεία του 

προγράμματος.  

 

Δεδομένου πως μια από τις κατευθύνσεις του προγράμματος αφορά το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν, θα προτείναμε να δίνεται η ευκαιρία σε όσους από 

τους αποφοίτους επιθυμούν, να αναλαμβάνουν για χρονικό διάστημα δύο 

μηνών τη διαχείριση της ψηφιακής εικόνας του μεταπτυχιακού σε συνεργασία 

με τον επιστημονικό υπεύθυνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η εισβολή του διαδικτύου τα τελευταία 18 χρόνια στην καθημερινότητά  μας 

αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Καθημερινά, το χρησιμοποιούμε για 

ενημέρωση, εκπαίδευση, διασκέδαση, αγοραπωλησίες, καθώς και για 

επαγγελματικούς σκοπούς. Η δημιουργία των έξυπνων συσκευών, όπως είναι τα 

smartphones και τα tablets, έχουν οδηγήσει την πλειοψηφία των ατόμων να θεωρούν 

το διαδίκτυο ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. 

Η ανάγκη για συνεχή χρήση του διαδικτύου σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, 

οδήγησε στην εξέλιξη πολλών επιστημών, όπως και σ’ αυτή του «Μάρκετινγκ». Στην 

εποχή μας, η εφαρμογή του « Ψηφιακού Μάρκετινγκ» επιβάλλεται για κάθε 

επιχείρηση ή οργανισμό, που επιθυμεί  όχι μόνο την αύξηση, αλλά και τη συντήρηση 

του πελατολογίου του. 

Τα πανεπιστήμια της Ευρώπης του σήμερα, τα οποία δέχονται χιλιάδες φοιτητές από 

ολόκληρο τον κόσμο, φαίνεται πως έχουν κατανοήσει την ανάγκη για έντονη 

διαδικτυακή παρουσία. Με καθημερινή δραστηριότητα στα social media, με  

εφαρμογή διαφημιστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, αλλά και με τη δημιουργία 

έξυπνων εφαρμογών για τους φοιτητές και το προσωπικό τους, αποδεικνύουν πως 

έχουν μπει για τα καλά στο στίβο της ψηφιακής διαφήμισης. 

Τα ελληνικά πανεπιστήμια, από την άλλη πλευρά, βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο 

στάδιο εφαρμογής του «Ψηφιακού μάρκετινγκ».  Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι 

τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι δημόσια και συντηρούνται από εθνικούς πόρους, οι 

οποίοι είναι πολύ περιορισμένοι, με αποτέλεσμα να μην έχουν την ευκαιρία να 

επενδύσουν χρήματα για το χτίσιμο της διαδικτυακής τους παρουσίας. 

Κλείνοντας, καταλήγουμε πως η βελτίωση της ψηφιακής εικόνας των ελληνικών 

πανεπιστημίων κρίνεται αναγκαία όσο ποτέ για την ανάπτυξή τους, καθώς και για την 

ικανοποίηση των φοιτητών τους. 
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