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Περίληψη

Με την πάροδο των χρόνων αλλά και με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας,
παρατηρήθηκε μία απότομη μετάβαση και μεταστροφή στις στρατηγικές και τις επιμέρους
τεχνικές, που χρησιμοποίησαν οι μεγάλες σύγχρονες εταιρίες, από το παραδοσιακό μαρκετινγ
σε κάτι πιο καινούργιο και καινοτόμο στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το ψηφιακό μάρκετινγκ
ουσιαστικά ήρθε για να αλλάξει την στρατηγική και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι
μεγάλες σύγχρονες εταιρείες. Οι εταιρίες ήρθαν αντιμέτωπες με τη γρήγορη αυτή αλλαγή και
έπρεπε να προσαρμοστούν άμεσα προκειμένου να μην μείνουν πίσω στην μάχη του
ανταγωνισμού. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει βασικούς ορισμούς μοντέλα
και πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εταιρίες μέσω του digital marketing, προκειμένου να
εμβαθύνουν τις σχέσεις τους και την διαδραστικότητα με το καταναλωτικό κοινό. Το κομμάτι
της βελτίωσης της επικοινωνίας με τον καταναλωτή είναι κομβικό στις μέρες μας,
επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης πολλαπλών και ολοκληρωμένων επικοινωνιών marketing,
από τα ηλεκτρονικά κανάλια που υπάρχουν διαθέσιμα. Στόχος των εταιρειών είναι να
προσεγγίσουν τον καταναλωτή με μια ολιστική και πληρέστερή προσέγγιση, η οποία
σύμφωνα με μελέτες είναι αποδοτικότερη και κερδίζει έδαφος στις πρακτικές marketing που
χρησιμοποιούν.
Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται μέσω έρευνας στην επιστημονική βιβλιογραφία, και
αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο εν συνεχεία οδηγεί στο κομμάτι της πρακτικής
μου άσκησης που πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία NESTLE Hellas A.E.. Στο μέρος της
εργασίας μου στην NESTLE περιγράφονται σε μια πιο πρακτική βάση, έργα και
δραστηριότητες σχετικά με τη ψηφιακό μάρκετινγκ καθώς και την νέα τάση των
ολοκληρωμένων επικοινωνιών μάρκετινγκ.

Λέξεις κλειδιά
Marketing, εργαλεία marketing· μείγμα marketing, ολοκληρωμένη επικοινωνία
μάρκετινγκ·(IMC), marketing επικοινωνιών.
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Abstract

Over the years but also with the rapid development of technology, there was a sharp transition
and shift in the strategies and sub-techniques used by large modern companies, from traditional
marketing to something newer and more innovative in digital marketing. Digital marketing
has essentially come to change the strategy and tools used by large modern companies. The
companies were faced with this rapid change and had to adapt immediately in order not to be
left behind in the battle of competition. This paper aims to analyze key definitions of models
and practices used by companies through digital marketing, in order to deepen their
relationships and interactivity with the consumer public. The part of improving
communication with the consumer is crucial nowadays, it is achieved through the use of
multiple and integrated marketing communications, from the available electronic channels.
The goal of companies is to reach the consumer with a holistic and complete approach, which
according to studies is more efficient and is gaining ground in the marketing practices they
use.
All of the above are presented through research in the scientific literature, and constitute the
theoretical background, which then leads to the part of my internship that took place at
NESTLE Hellas SA. and activities related to digital marketing as well as the new trend of
integrated marketing communications.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται έντονα από την επιρροή των σύγχρονων τεχνολογιών, οι
οποίες αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Σε ένα, λοιπόν, συνεχώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον οι επιχειρήσεις δε θα μπορούσαν να μην προσαρμοστούν σε αυτό (Aulonitis et
al.,2016)
Τόσο η διεθνής, όσο και η ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία είναι πλέον πλούσια
σε έννοιες οι οποίες αναφέρονται στο μάρκετινγκ, στο μείγμα μάρκετινγκ, καθώς και στα
εργαλεία επικοινωνίας στο μάρκετινγκ (Dimitriadis & Georgaki,, 2010).
Η παρούσα εργασία μελετά στο χώρο του ψηφιακού marketing, τις εφαρμογές στις νέες
ψηφιακές τεχνολογίες και εστιάζει στην σύγχρονη τάση στο χώρο του μάρκετινγκ η οποία
χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια με την ολιστική προσέγγιση στην επικοινωνία την οποία
εφαρμόζουν οι εταιρείες, με σκοπό να προσεγγίσουν και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του
καταναλωτή. Η διεθνής έννοια αναφέρεται στο Intergrated Marketing Communications
(IMC).
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο συνδυασμός, αλλά και η χρήση όλων των διαθέσιμων
καναλιών επικοινωνίας προς τον καταναλωτή έχει αποδειχτεί ως αποδοτικό εργαλείο και
εφαρμόζεται κατά κόρον από τις μεγάλες σύγχρονές εταιρείες (Tiruwa, et al., 2016).
Στην εργασία αυτή διερευνώνται τα στοιχεία αυτά με βάση την βιβλιογραφική
επισκόπηση.
Το πρώτο μέρος της εργασίας - το θεωρητικό υπόβαθρο – συνδέεται στην πορεία της
εργασίας με το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης στην εταιρεία NESTLE Hellas Α.Ε, κατά
την οποία χρησιμοποιήθηκαν στην πράξη οι μεθοδολογίες αυτές.
Στο τέλος της επισκόπησης και της σύνδεσης με την πρακτική άσκηση, καταγράφονται
χρήσιμα συμπεράσματα μέσα από την συστηματική παρατήρηση στη συγκεκριμένη
μεθοδολογία marketing.
Έτσι, αναδύονται, μέσα από την εργασία, σύγχρονες τάσεις και πρακτικές του μάρκετινγκ
όπως η Ολοκληρωμένη Επικοινωνία του Μάρκετινγκ (Integrated Marketing Communications
IMC), η οποία ξεδιπλώνει τη νέα προσέγγιση και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί στο πεδίο του
μοντέλου του Mc Carthy, αυτό, δηλαδή, της προώθησης και της επικοινωνίας.
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1.1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει το χώρο του ψηφιακού
marketing, τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά και να εστιάσει στην τάση που
χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια με την ολιστική προσέγγιση στο κομμάτι της
επικοινωνίας, που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να προσεγγίσουν και να κερδίσουν την
εμπιστοσύνη του καταναλωτή (Intergrated Marketing Communications IMC).
O συνδυασμός και η χρήση όλων των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας προς τον
καταναλωτή έχει αποδειχτεί ότι είναι ένα αποδοτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από τις
μεγάλες σύγχρονές εταιρείες (Sansa, 2020).
Όλα τα παραπάνω διερευνήθηκαν μέσω βιβλιογραφικής έρευνας πάνω σε επιστημονικά
άρθρα, το θεωρητικό αυτό υπόβαθρο, μπορεί να συνδεθεί άρρηκτα με το αντικείμενο της
πρακτικής μου άσκησης στην εταιρεία NESTLE Hellas Α.Ε, κατά την οποία
χρησιμοποιήθηκαν στην πράξη οι προαναφερθείσες μεθοδολογίες.
Με αυτό τον τρόπο μπορούν να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα και παρατηρήσεις πάνω
στην συγκεκριμένη μεθοδολογία marketing (Sohail, et al., 2020).
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2.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
2.1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.1.1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Από το 2007 υιοθετήθηκε ο ορισμός από τον American Market Association (AMA) ο οποίος
αναφέρει ότι «Το μάρκετινγκ είναι η δραστηριότητα που συμπεριλαμβάνει το σύνολο θεσμών,
και των διαδικασιών που απαιτούνται για την δημιουργία, την μετάδοση, την αποστολή, και την
ανταλλαγή προσφορών οι οποίες έχουν αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες τους και την
κοινωνία γενικότερα» (Varshney, et al., 2018).
Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι καταναλωτές επιθυμούν την ανώτερη καταναλωτική αξία η
οποία περιλαμβάνει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες που είναι ανταγωνιστικά τιμολογημένα,
βολικά να αγοραστούν και μπορούν να παραδοθούν έγκαιρα και υποστηρίζονται από άριστες
υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών (Constantinides, 2006).
Όταν έπαψε να περιορίζεται στην απλή διαδικασία της παραγωγής και διάθεσης των
διάφορων προϊόντων- υπηρεσιών, ξεπέρασε στους νόμους της προσφοράς και ζήτησης από
την πλευρά των καταναλωτών. Με την αύξηση της παραγωγής και της πληθώρας των αγαθών,
μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητα, αναδύθηκε ο ανταγωνισμός ο οποίος
αποσκοπούσε στην αύξηση των κερδών της επιχείρησης (Wisdom, 2019). Η εξέλιξη αυτή,
αποτέλεσε την αναγκαία συνθήκη για τη γένεση του μάρκετινγκ το οποίο : "είναι η τέχνη και
η επιστήμη να αναγνωρίζεις και να ικανοποιείς τις ανάγκες του καταναλωτή" (Albarran et al.,
2006).
Για τους Armstrong & Kotler, 2009 "Μάρκετινγκ είναι η δραστηριότητα, το σύνολο των
θεσμών και οι διαδικασίες για τη δημιουργία, επικοινωνία, παροχή και ανταλλαγή προσφορών
που έχουν αξία για τους πελάτες, καταναλωτές, συνεργάτες και για την κοινωνία ευρύτερα. Είναι
μια διαδικασία μέσω της οποίας οι εταιρίες δημιουργούν αξία για τους πελάτες και οικοδομούν
ισχυρές σχέσεις με αυτούς, με σκοπό-αντάλλαγμα τη δέσμευση αξίας από τους καταναλωτές"
(Armstrong & Kotler 2009).
Το μάρκετινγκ είναι η διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης παραγωγής, κοστολόγησης,
προώθησης και διάθεσης ιδεών, αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να δημιουργηθεί
αξία ανταλλακτική που να ικανοποιεί τις ανάγκες τόσο των καταναλωτών όσο και των
εταιριών - οργανισμών (De Pelsmacker et al., 2013).
Oι (Habann, et., al 2008), αναφέρουν τον ορισμό του Αμερικάνικου Ινστιτούτου του
Μάρκετινγκ όπου "είναι η διοικητική εκείνη λειτουργία η οποία οργανώνει όλες τις
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επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν σχέση με την εκτίμηση της αγοραστικής
δύναμης των πελατών στην ενεργό ζήτηση για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή για μία συγκεκριμένη
υπηρεσία έτσι ώστε αυτός που κάνει χρήση του μάρκετινγκ να πετύχει τον στόχο κέρδος ή τους
άλλους αντικειμενικούς στόχους που έθεσε" (Habann, et al., 2008).
Το Μάρκετινγκ αποτελεί την κεντρική διάσταση όλης της επιχείρησης. Είναι σα να
βλέπουμε την επιχείρηση από την οπτική του τελικού αποτελέσματος και αυτό είναι υπό το
πρίσμα του τελικού καταναλωτή. Η ευθύνη και το ενδιαφέρον για την εφαρμογή του
μάρκετινγκ θα πρέπει να διέπει όλη την επιχείρηση, όλα τα τμήματά της. (Uslay et al., 2009).
Τέλος, σύμφωνα με τους Byrnes (2003) & O'Reilly (2011) το μάρκετινγκ των
επικοινωνιακών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών αγαθών και υπηρεσιών ορίζεται "ως το
σύνολο των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι οργανισμοί αυτοί με σκοπό τη διερεύνηση
των αναγκών και επιθυμιών του κοινού τους και τη δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών που
θα τις ικανοποιήσουν" (Tsourvakas, 2012).

2.1.2.ΜΕΙΓΜΑ MARKETING

Το μάρκετινγκ διευκολύνει την διαδικασία ανταλλαγής και την ανάπτυξη σχέσεων
εξετάζοντας τις ανάγκες

των καταναλωτών, αναπτύσσοντας ένα προϊόν το οποίο να

ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτές, προσφέροντας μία συγκεκριμένη τιμή, καθιστώντας το
διαθέσιμο αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα προώθησης (Calder, &Malthouse, 2005). Από τα
παραπάνω χαρακτηριστικά του μίγματος μάρκετινγκ, φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά του,
είναι τα 4Ps:


Προϊόν =

Product,



Τιμή

=

Price,



Μέρος

=

Place,



Προώθηση =

Promotion.

Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα σαν μονάδες αλλά μόνο όταν
υπάρξει ο συνδυασμός εξασφαλίζεται η επιτυχία του προϊόντος. (Chyi, 2012).

2.1.3.ΜΕΙΓΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
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Το μείγμα προώθησης απαρτίζεται από τέσσερα στοιχεία: την διαφήμιση, την προώθηση
πωλήσεων, τις δημόσιες σχέσεις και την προσωπική πώληση (Duncan, &Moriarty, 1998). Η
διαφήμιση μπορεί να κατέχει τον πρωταρχικό ρόλο στο κομμάτι της προώθησης ωστόσο χωρίς
τα υπόλοιπα στοιχεία προώθησης δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μία ολοκληρωμένη επικοινωνία
μάρκετινγκ (Cornwell, et al., 2012).

2.1.3.1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαφήμιση ορίζεται ως η κάθε πληρωμένη μορφή μη προσωπικής επικοινωνίας που είναι
σχετική με έναν οργανισμό, ένα προϊόν, μία ιδέα που προέρχεται από έναν συγκεκριμένο
χορηγό. Η «πληρωμένη» διάσταση αυτού του ορισμού αντανακλά στο γεγονός ότι ο χώρος
και ο χρόνος ενός διαφημιστικού μέσου πρέπει να πληρωθεί (Fill, Jamieson, 2011).
Το «μη προσωπικό συστατικό» αναφέρεται στο γεγονός ότι η διαφήμιση προβάλλεται
μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των περιοδικών και τη στιγμή της προβολής του
μηνύματος δεν υπάρχει το σύστημα της ανάδρασης. Δηλαδή, δεν υπάρχει η άμεση απόκριση
από τον αποδέκτη του μηνύματος, δεν μπορεί να ελεγχθούν οι αντιδράσεις του κοινού κατά
την διαδικασία προβολής. Έτσι, πριν σταλεί το μήνυμα ο διαφημιστής θα πρέπει να μελετήσει
προσεχτικά το πώς θα ερμηνεύσει το κοινό το μήνυμα και αν θα ανταποκριθεί σε αυτό
(Halinen, & Tornroos, 2005).
Η διαφήμιση μεταφέρει στον καταναλωτή την υπάρχουσα κατάσταση του προϊόντος
(Kirkpatrick, 1983), μεταδίδεται απρόσωπα και αποτελεί σημαντικό στοιχείο του μίγματος
μάρκετινγκ. Τόσο το μήνυμα, όσο και ο σχεδιασμός, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσει
στο κοινό η διαφήμιση είναι ελεγχόμενα από υπεύθυνα άτομα.
Η διαφήμιση πρέπει να διαθέτει έναν αντικειμενικό στόχο, να τελεί ένα συγκεκριμένο
επικοινωνιακό έργο που απευθύνεται σε συγκεκριμένο ακροατήριο σε μια συγκεκριμένη
χρονική περίοδο.
Οι εταιρίες χρησιμοποιούν κυρίως τα παραδοσιακά-βασικά ΜΜΕ για να διαφημιστούν
ήτοι εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο (Shimp, 2010), τη διαφήμιση στο
διαδίκτυο και το εργαλείο e- marketing.
Επίσης για τους καταναλωτές είναι ένδειξη καλής οικονομικής κατάστασης της εταιρίας
(έχει χρήματα-κέρδη άρα διαφημίζεται) (Kirmani & Wright, 1989). Μέσω της διαφήμισης ο
καταναλωτής κάνει θετικούς συνειρμούς σχετικά με την επωνυμία του προϊόντος καθώς δίνει
πληροφορίες σχετικές με το προϊόν και το ενισχύει με συμβολικές αξίες, η διαφήμιση μπορεί
να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για να αφυπνίζει και να ενισχύει την αξία και το όνομα του
προϊόντος (Yoo et al., 2000 ), (Rajh & Dosen, 2009).
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Στο στάδιο της εφαρμογής υπάρχουν και κάποια τεχνικά ζητήματα για τα οποία το τμήμα
μάρκετινγκ θα συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες αλλά θα έχει την τελική επιλογή.
Όπως όλοι οι σχεδιασμοί και οι στρατηγικές στο τελευταίο στάδιο περιλαμβάνεται η
αξιολόγηση και η αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που εφαρμόστηκαν (Shimp, & De
Pelsmacker et al., 2013).

2.1.3.2. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η επόμενη μεταβλητή από τα χαρακτηριστικά του μείγματος μάρκετινγκ είναι η προώθηση
πωλήσεων η οποία ορίζεται ως εκείνες οι δραστηριότητες του μάρκετινγκ οι οποίες παρέχουν
πρόσθετη αξία ή κίνητρα στην ομάδα των πωλήσεων (Hallahan, 1999).
Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες οι οποίες είναι προσανατολισμένες στον καταναλωτή και στο
εμπόριο (Hollander, et al., 2005).
Στην πρώτη κατηγορία, την προσανατολισμένη στον καταναλωτή στοχεύει στον τελικό
χρήστη του προϊόντος που δεν είναι άλλο από το συγκεκριμένο κοινό στόχο στο οποίο
παρέχονται κίνητρα ώστε να προβεί σε αγορά όπως : κουπόνια, δείγματα, προσφορές,
διαγωνισμούς κ.α
Η προσανατολισμένη στο εμπόριο προώθηση στοχεύει στους διαμεσολαβητές όπως είναι
έμποροι χονδρικής πώλησης, διανομείς, έμποροι λιανικής πώλησης κ.α. Οι προωθητικές και
εμπορικές επιχορηγήσεις, οι συμφωνίες τιμής, οι διαγωνισμοί πωλήσεων είναι μερικές
τεχνικές που χρησιμοποιούνται (Hunt, 2011).

2.1.3.3. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι δημόσιες σχέσεις, ορίζονται ως μια διαχειριστική λειτουργία η οποία αξιολογεί την
στάση του κοινού, προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διεργασίες ενός ατόμου ή ενός
οργανισμού σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον.
Οι δημόσιες σχέσεις έχουν έναν ευρύτερο αντικειμενικό στόχο από αυτόν της δημοσιότητας
αφού ο σκοπός είναι να κατοχυρώσουν και να διατηρήσουν μια θετική εικόνα της επιχείρησης
σε διάφορα ακροατήρια (Jen, Chou & Allenby 2009).

2.1.3.4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
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Το τελευταίο στοιχείο του μίγματος προώθησης ενός οργανισμού είναι η προσωπική
πώληση, ένα είδος διαπροσωπικής επικοινωνίας στη οποία ο πωλητής προσπαθεί να βοηθήσει
και να πείσει πιθανούς αγοραστές να αγοράσουν το προϊόν μιας επιχείρησης ή να
ακολουθήσουν μια ιδέα (Kotler, 2005). Η προσωπική πώληση έχει άμεση επαφή με τους
πελάτες παρέχοντας έτσι ένα βασικό πλεονέκτημα σε εκείνους το οποίο δεν είναι άλλο από το
να βλέπουν ή να ακούν τις αντιδράσεις των πιθανών αγοραστών, μεταβάλλοντας έτσι
κατάλληλα το μήνυμά τους (Kirmani, &Wright, 1989).

3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING

Τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει δυναμικές και επαναστατικές αλλαγές στην ιστορία της
διαφήμισης και της προώθησης. Αυτές οι αλλαγές καθοδηγούνται από την πρόοδο της
τεχνολογίας και τις εξελίξεις που οδήγησαν στην άνοδο της επικοινωνίας μέσα από τα
διαδραστικά μέσα και κυρίως το Διαδίκτυο. Η αυξανόμενη δημοσιότητα των κινητών
τηλεφώνων και άλλων συσκευών ανοίγει καινούργιες ευκαιρίες για την ιστορία της
διαφήμισης και της προώθησης στο μάρκετινγκ (Reddy, 2017).
Το διαδραστικό μέσο που έχει την μεγαλύτερη επίδραση στο μάρκετινγκ είναι το διαδίκτυο.
Ενώ το διαδίκτυο αλλάζει τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν και
εφαρμόζουν ολόκληρες τις επιχειρησιακές και μάρκετινγκ στρατηγικές τους, έχει επίδραση
και στα προγράμματα επικοινωνιών μάρκετινγκ τους.
Οι επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει δικτυακούς τόπους για να προωθήσουν τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες τους με το να προσφέρουν στους πελάτες πληροφορίες, καθώς και να τους
ψυχαγωγούν και να επικοινωνούν διαδραστικά. (Reddy, 2017).

3.1.ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Το Digital Marketing αποτελείται από οκτώ (8) πυλώνες οι οποίοι θεωρούνται ως βασικές
ικανότητες για την επίτευξη ενός αποτελεσματικού Digital Marketing (Qureshi, et al,., 2019)
και είναι οι εξής:
•

Analytics

•

Mobile Marketing

•

Email Marketing

•

Content Marketing

•

Social Media

•

Marketing Automation
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•

SEO

•

Digital Advertising
Ο πρώτος πυλώνας του Digital Marketing είναι τα analytics δηλαδή τα δημογραφικά

στοιχεία καθώς και οι προτιμήσεις των καταναλωτών. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά διότι
χωρία αυτά είναι αδύνατον να γνωρίζει η επιχείρηση αν έχει αποτέλεσμα, και εάν όχι, πως
μπορεί να βελτιωθεί.
Ο δεύτερος πυλώνας είναι το mobile marketing και αναφέρεται στην προώθηση του
προϊόντος μέσω κινητών συσκευών. Οι επιχειρήσεις ακολουθήσουν την «τάση» των πελατών
τους σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Μια σωστή mobile εμπειρία στην ιστοσελίδα, στα
email ή η ύπαρξη μιας εύχρηστης εφαρμογής (app) μπορεί να κάνει την διαφορά αν ο
επισκέπτης θα οδηγηθεί σε μια αγορά ή αν θα ξανά επιστρέψει. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα
brands θα πρέπει να αξιολογούν το mobile performance τους με αξιόπιστες μεθόδους (Nizam,
et al., 2018).
Το email marketing αποτελεί τον τρίτο πυλώνα, όπου πρόκειται για μια εξίσου σημαντική
μέθοδο προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς πάνω από 90% των χρηστών του
διαδικτύου χρησιμοποιούν την υπηρεσία email.
Τέταρτος και βασικός πυλώνας αποτελεί το Content Marketing. Πρόκειται για την παράθεση
πληροφοριών σε στρατηγικά σημεία στο διαδίκτυο όπως blogs, και ιστότοποι πληροφόρησης.
Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να οδηγήσουν τον αναγνώστη σε μια αγορά εύκολα και
γρήγορα.
Τα Social Media στην Πέμπτη σειρά διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο καθώς χωρίς
αυτά θα ήταν αδύνατον να διαδοθούν αποτελεσματικά σήμερα τα παραπάνω δεδομένα. Αξίζει
να σημειώσουμε ότι αναφερόμαστε στις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες που χρησιμοποιούν οι
χρήστες στη καθημερινότητα τους και σε συνδυασμό με τα analytics τους αποτελούν ένα
πολύτιμο εργαλείο.
Το Marketing Automation στην έκτη θέση, θεωρείται ως το ζήτημα με τα εργαλεία τα
οποία συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες από το marketing που διεξάγει η επιχείρηση και
μπορεί να παρέχει πληροφορίες σε κάθε βήμα της διαδικασίας της καμπάνιας (Prasad, et al.,
2019).
Οι επόμενοι πυλώνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και αποκαλούνται Search Engine
Marketing (SEM). Το (SEM) αποτελείται από δύο κατευθύνσεις, το οργανικό Search Engine
Optimization (SEO) και τη διαφήμιση με την ονομασία Digital Advertising.
Χωρίς την ύπαρξη οργανωμένου SEO δεν θα φτάσει η προσπάθεια Marketing στα
αναμενόμενα αποτελέσματα, εφόσον οι δυνητικοί πελάτες θα δυσκολευτούν να βρουν την
επιχείρηση.
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Για την ολοκλήρωση όλων αυτών δεν λείπει η ψηφιακή διαφήμιση. Καμπάνιες τύπου Pay Per
Click (PPC) είναι απαραίτητες σε κάθε είδους επιχείρηση για να ενισχυθεί η
αναγνωρισιμότητα της στο διαδίκτυο (Maisam, & Rastgoo2016).

3.2.ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ο όρος «Marketing μέσω Διαδικτύου» αναφέρεται στην εξωτερική θεώρηση του τρόπου με
τον οποίο το Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με παραδοσιακά μέσα για
την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες (Albarran et al., 2006).
Ένας εναλλακτικός όρος είναι το «ηλεκτρονικό μάρκετινγκ» το οποίο μπορούμε να
θεωρήσουμε ότι έχει μεγαλύτερο εύρος, καθώς αναφέρεται στη χρήση οποιασδήποτε
τεχνολογίας για την επίτευξη των στόχων μάρκετινγκ. (De Pelsmacker et al., 2013).

3.2.1.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ (OFFLINE) MARKETING

Οι

παραδοσιακές

δραστηριότητες

μάρκετινγκ

(offline)

περιλαμβάνουν

τελείως

διαφορετικές τακτικές και μεθόδους που αφορούν την άμεση επαφή με το πελάτη όπως τη
φιλοξενία εκδηλώσεων, τη συμμετοχή σε κοινότητα, την δημιουργία τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών

κέντρων,

την

αποστολή

διαφημιστικών

μηνυμάτων,

τη

μίσθωση

διαφημιστικών πινακίδων και την εκτύπωση έντυπων διαφημίσεων.
Οι διαφορές μεταξύ του διαδικτυακού (online) και του παραδοσιακού μάρκετινγκ (offline)
είναι ουσιαστικές.
Στο επίκεντρο βρίσκεται το μάρκετινγκ στο διαδίκτυο για εταιρείες παροχής υπηρεσιών,
καθώς έχουν εντοπίσει πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στη καθημερινότητα του χρήστη.
Άλλος λόγος είναι ότι συχνά κοστίζει λιγότερο από το παραδοσιακό μάρκετινγκ, χωρίς όμως
αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμα πολλές offline τεχνικές μάρκετινγκ που μπορούν
να βοηθήσουν στην κατασκευή και υποστήριξη της επωνυμίας μιας εταιρείας.
Πολλές εταιρείες ασχολούνται και με τις δύο στρατηγικές μάρκετινγκ, ώστε η επωνυμία τους
να γίνει αναγνωρίσιμη και να φθάσουν στο αγοραστικό κοινό.
Το μάρκετινγκ βρίσκεται παντού. Άμεσα ή έμμεσα, οι άνθρωποι και οι οργανισμοί
εμπλέκονται σε μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως
marketing. Το καλό marketing έγινε ήδη ζωτικό συστατικό της επιχειρηματικής επιτυχίας και
επηρεάζει βαθιά την καθημερινή ζωή μας. Βρίσκεται σε κάθε τι που κάνουμε, από τα ρούχα
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που φοράμε, τις τοποθεσίες του διαδικτύου που επισκεπτόμαστε, μέχρι και τις διαφημίσεις
που βλέπουμε. Το Μάρκετινγκ είναι ένα σύνολο από οντότητες οι οποίες αλληλοεπιδρούν καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος γνώσεων στις επιχειρήσεις και στο κοινωνικό σύνολο. Γι’ αυτόν
το λόγο το μάρκετινγκ έχει διαχωριστεί σε είδη (Armstron G & Kotler, 2009) :
•

Email, Mobile Marketing

•

Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών

•

Μάρκετινγκ Τροφίμων

•

Viral, Social Media Marketing, Internet

•

Branding, Υπηρεσιών

•

Έρευνα Marketing

•

Affiliate Marketing

•

Πολιτικό, Τραπεζικό, Τουριστικό Marketing

•

Marketing Υπηρεσιών, Ήπιων Μορφών Τουρισμού

•

Βιομηχανικό Marketing

•

Marketing Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

•

Marketing Τόπου

•

Neuromarketing

3.2.2. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ (ONLINE) MARKETING

Το Digital Marketing αναφέρεται σε ποικίλες και διαφορετικές προωθητικές τεχνικές με
την χρήση ψηφιακών μέσων που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση με σκοπό την
ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες (Basil, 2012). Το Digital Marketing ενσωματώνεται από μια
εκτεταμένη επιλογή υπηρεσιών, προϊόντων και brand τακτικών οι οποίες χρησιμοποιούν το
Internet ως βασικό διαφημιστικό μέσο, εκτός από τη ψηφιακή τηλεόραση και το κινητό
τηλέφωνο.
Το Digital Marketing πολλές φορές αποκαλείτε και ως internet marketing, όμως οι
πραγματικές διαδικασίες αυτών διαφέρουν, το Digital Marketing θεωρείται πιο
στοχοθετημένο, μετρήσιμο και διαδραστικό. Το Digital Marketing περιλαμβάνει μια σειρά
από τεχνικές μάρκετινγκ διαδικτύου, όπως βελτιστοποίηση σε μηχανές αναζήτησης (SEO),
μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης (SEM) και σύνδεση κτηρίου (link building).
Επίσης, επεκτείνεται σε κάθε διαδραστική μορφή επικοινωνίας που αναπτύσσεται μεταξύ μιας
επιχείρησης και των πελατών της, όπως κανάλια εκτός του διαδικτύου που παρέχουν ψηφιακά
μέσα, υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS), υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων πολυμέσων
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(MMS), επανάκληση κλήσεων και ηχητικά σήματα κλήσης, ηλεκτρονικά βιβλία, οπτικούς
δίσκους και παιχνίδια (Baxter & Jack, 2008).
Ένας βασικός στόχος ψηφιακού μάρκετινγκ είναι να εμπλέκει τους πελάτες και να τους
επιτρέπει να αλληλοεπιδρούν με το εμπορικό σήμα μέσω της εξυπηρέτησης και της
παράδοσης ψηφιακών μέσων. Αυτό επιτυγχάνεται με το σχεδιασμό ψηφιακών μέσων με
τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτεί κάποιο είδος δράσης τελικού χρήστη για να δει ή να λάβει το
κίνητρο πίσω από τη δημιουργία αυτού του μέσου.
Όπως μπορεί να γίνει κατανοητό το διαδίκτυο προσφέρει ευκαιρίες στις εταιρείες και τους
καταναλωτές για αμφίδρομη επικοινωνία και εξατομίκευση. Τα νοικοκυριά έχουν πλέον τη
δυνατότητα της ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, η οποία είναι απαραίτητη για το
γρήγορο κατέβασμα ψηφιακών αρχείων, βίντεο και μουσικής. Αυτές οι δυνατότητες
παρακινούν την ανάπτυξη περίτεχνων διαφημίσεων σε μέσα που συνδυάζουν κίνηση, εικόνα
και ήχο με αλληλεπιδραστικές λειτουργίες (Cudmore, & Patton, 2007).

3.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ MARKETING

Το Μάρκετινγκ είναι εργαλείο του μάνατζμεντ, η εφαρμογή και δράση του βασίζεται στην
κατανόηση "των άλλων", στη γνώση της αγοράς και του ανταγωνισμού. Βασικό
χαρακτηριστικό, η διαδικασία επίτευξης του στόχου των πωλήσεων μέσω της ικανοποίησης
των καταναλωτών και των συνεργατών λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές του
ανταγωνισμού και την πολιτική του οργανισμού - της εταιρίας (Dubois & Gadde, 2002).
Η διαδικασία του Μάρκετινγκ, είναι ένα σύνολο ενεργειών για να αναγνωρισθούν και να
ερευνηθούν οι ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά ώστε η εταιρία, ο οργανισμός ή η
επιχείρηση να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο και πιο επικερδή τρόπο τις ανάγκες του
καταναλωτή. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το μάρκετινγκ θα μπορέσει να δημιουργήσει το
κατάλληλο προϊόν για να ικανοποιήσει τις συγκεκριμένες ανάγκες.
Οι Armstron G και Kotler (2009) απεικονίζουν σε ένα μοντέλο πέντε σταδίων τη διαδικασία
του μάρκετινγκ (βλ. παράρτημα

Διάγραμμα 1) όπου παρουσιάζονται βασικές έννοιες

πελατών και αγοράς:
1) ανάγκες, επιθυμίες και απαιτήσεις,
2) προσφορές μάρκετινγκ,
3) αξία και ικανοποίηση,
4) συναλλαγές και σχέσεις, και
5) αγορές.
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Κατά τα πρώτα στάδια η εταιρία αποκτά μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα και
αίσθηση της αγοράς, κατανοώντας τις ανάγκες του πελάτη μέσα από τη διαχείριση της
πληροφορίας από το μάρκετινγκ. Στη συνέχεια σχεδιάζει πελατοκεντρική στρατηγική
μάρκετινγκ με βάση τις απαντήσεις σε δύο βασικά ερωτήματα:
Τι είδους πελάτες θα εξυπηρετούμε;
Δηλαδή, τμηματοποίηση και συγκεκριμένη στόχευση της αγοράς. Οι εταιρίες γνωρίζουν πως
δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους τους πελάτες με όλους τους τρόπους, για το λόγο αυτό
επικεντρώνουν τις έρευνες και τις ενέργειες στους στο να εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο
τους πελάτες που μπορούν ώστε να καρπώνονται και μεγαλύτερη κερδοφορία (Chyi, 2012).
Το δεύτερο ερώτημα προς απάντηση είναι:
Πως μπορεί η εταιρία να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πελάτες της;
Δηλαδή, τη διαφοροποίηση και την τοποθέτηση στην αγορά. Εδώ θα προταθούν οι αξίες που
θα παρέχονται από την εταιρία για να κερδίσει τους στοχευμένους πελάτες. Ανάλογα με τη
στρατηγική, η εταιρία εκπονεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα μάρκετινγκ, στηριγμένο σε μείγμα
των τεσσάρων βασικών εργαλείων. Από τα σημαντικά στάδια της διαδικασίας είναι η
ανάπτυξη κερδοφόρων σχέσεων με τους πελάτες. Σε όλη τη διαδικασία η εταιρεία στοχεύει
στη δημιουργία ικανοποιημένων πελατών οι οποίοι θα αγοράζουν κατ' επανάληψη.
Έτσι, με τον τρόπο αυτό, η εταιρία θα έχει πετύχει:
•

Εμπιστοσύνη και διάρκεια στη σχέση με τους καταναλωτές.

•

Σταθερό μερίδιο αγοράς το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο.

•

Ένα μακροπρόθεσμο "κεφάλαιο" πελατών και κερδών (Constantinides, 2006).

Η σημαντικότητα της σαφήνειας των στόχων, είναι μεγάλη ώστε μακροπρόθεσμα να
εφαρμοσθούν αποδοτικά οι στρατηγικές. Καθώς η επιχείρηση δρα για να εξυπηρετεί με τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους πελάτες, οι Armstron G & Kotler, (2009) τοποθετούν τον
στρατηγικό σχεδιασμό του μάρκετινγκ στην καρδιά του επιχειρηματικού πλάνου της εκάστοτε
επιχείρησης (Tadepalli & Avila, 1999)
Καθώς ο σκοπός παραμένει μακροχρόνια δεσμευμένος στην ικανοποίηση και την
εξυπηρέτηση του πελάτη, το τμήμα μάρκετινγκ οφείλει να έχει ενεργό ρόλο και να επιδείξει
την αξία του στα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης (Anderson, et al., 1999).
Αφού η εταιρία έχει αποφασίσει για τη συνολική της στρατηγική μάρκετινγκ είναι έτοιμη να
ξεκινήσει το σχεδιασμό των λεπτομερειών του μίγματος μάρκετινγκ, δηλαδή τα εργαλεία που
θα χρησιμοποιήσει για την επιβολή και εφαρμογή της (Thomas, 2011)
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3.4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑ MARKETING

O ακρογωνιαίος λίθος στην εφαρμογή του μάρκετινγκ είναι το μίγμα μάρκετινγκ που
αρχικά εισήχθη, στις αρχές του 60' από τον Neil Borden και είχε ως κεντρική ιδέα την ανάμιξη
ελεγχόμενων εργαλείων, για τον πιο εύχρηστο και αποτελεσματικό τρόπο εφαρμογής του με
σκοπό την επικερδή λειτουργία των επιχειρήσεων (Mela et al., 2013).
Ο Jerome McCarthy (1964) τα κατηγοριοποίησε και απλοποίησε σε ένα μοντέλο
αποτελούμενο από τέσσερα - εργαλεία- (Ps) product, place, price, promotion (προϊόν, τόποςκανάλια διανομής, τιμή, προβολή), τα οποία χρησιμοποιούνται με την καταλληλότερη
σύνθεση κάθε φορά για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες, τα θέλω και τις επιθυμίες μιας
στοχευμένης αγόρας μιας αγοράς στόχου, αλλά και άλλων ενδιαφερομένων για το προϊόν
(Constantinides, et al ., 2006).
Για τις επιχειρήσεις τα εργαλεία αυτά είναι ελεγχόμενα με τέτοιο τρόπο, ώστε να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών καλύτερα από τον ανταγωνισμό (Zineldin &
Philipson, 2007).
Η ερμηνεία στη συμπεριφορά των καταναλωτών- πελατών της επιχείρησης θα μπορεί να
ομαδοποιηθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες που θα χαρακτηρίζονται από:
• Μετρησιμότητα: το μέγεθος και το επίπεδο ζήτησης του προϊόντος να είναι μετρήσιμο.
• Σταθερότητα: να υπάρχει κάποια διάρκεια στο χρόνο ώστε ο κορμός των στρατηγικών
του μάρκετινγκ που θα εφαρμοσθούν να μη χρειάζονται διαρκείς αναθεωρήσεις.
• Προσβασιμότητα: η αγορά-στόχος αν μη τι άλλο θα πρέπει να είναι προσβάσημη οι
επίδοξοι καταναλωτές να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο προϊόν και το προϊόν να έχει
σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να φτάσει στον καταναλωτή.
• Οικονομικότητα: η επιχείρηση να έχει αναλάβει επιτυχή δράση, επιτυγχάνοντας
ταυτόχρονα και τους χρηματοοικονομικούς τους της στόχους (εξόδων και εσόδων).
Τέλος η διαδικασία επιλογής της αγοράς στόχου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την
ελκυστικότητα του τμήματος της αγοράς που επιλέγεται (το μέγεθος του τμήματος της
αγοράς, τη δυνητικότητα του, τη δομή του ανταγωνισμού του) και την ανταγωνιστική θέση
της επιχείρησης σε αυτό το τμήμα της αγοράς (π.χ. τις ικανότητες της ίδιας της επιχείρησης
στον τομέα του μάρκετινγκ, ή της εξυπηρέτησης των πελατών της ή το πόσο εύκολα μπορεί
να ελιχθεί και να παράγει νέα προϊόντα και υπηρεσίες κλπ) (Gounaris 2003).
Τα τέσσερα (Ps) έχουν διεθνώς αναγνωριστεί και έχουν επεκταθεί, διαφοροποιηθεί
(Mangaris, 2003).
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Στις αρχές του 21 αι. η εξέλιξη των τεχνολογιών, η διείσδυση και εξάπλωση του διαδικτύου
στις εμπορικές συναλλαγές, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των επικοινωνιών των
παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας αλλά και των νέων μέσων επικοινωνίας, έχει αλλάξει
άρδην τον τρόπο προσέγγισης του μάρκετινγκ.
Εφαρμόζεται πλέον η Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ (Integrated Marketing
Communication ή IMC) που θα απασχολήσει την παρούσα ερεύνα.

3.5. ΑΜΕΣΟ MARKETING

Τα συστατικά του άμεσου μάρκετινγκ είναι τα εξής:
• Μετρησιμότητα: Καταγραφή των απαντήσεων για να υπάρχει έλεγχος του
περιεχομένου αλλά και του κόστους των αποστολών (Percy, 2008). Μία επιτυχία του
άμεσου μάρκετινγκ θα ήταν εάν αξιολογώντας τα δεδομένα θα μπορούσε να προβλέψει
την αγοραστική συμπεριφορά του ενδιαφερόμενου κοινού. Οι ερευνητές του
μάρκετινγκ ψάχνουν και εφαρμόζουν μοντέλα και τρόπους άμεσης προσέγγισης των
καταναλωτών ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν πότε και για ποιόν λόγο η
συμπεριφορά τους αλλάζει και στρέφονται προς ανταγωνιστικά προϊόντα, με σκοπό να
διατηρήσουν σταθερή την αγοραστική δύναμη της εταιρίας και των προϊόντων της (Jen
et al., 2009).
• Πρόκληση απόκρισης: Ο στόχος είναι η άμεση απόκριση του δέκτη στο μήνυμα
• Διαδραστικότητα: Ανάλογα με την ανταπόκριση θα διαμορφωθούν τα μελλοντικά
μηνύματα
• Πιο αποτελεσματική τμηματοποίηση: Η βάση δεδομένων βοηθά στο να στοχοποιηθεί
συγκεκριμένο κοινό ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του
• Πελατειακή Βάση Δεδομένων: Χρειάζεται για να αναγνωρισθεί το στοχευμένο κοινό
και να καταγραφούν οι απαντήσεις του (De Pelsmacker et al., 2013), ( Spiller &
Scovotti, 2008).
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Τα κύρια πλεονεκτήματα για το άμεσο μάρκετινγκ, έκτος από το χαμηλό κόστος των
περισσοτέρων μεθόδων σε σύγκριση με άλλες προωθητικές ενέργειες, είναι η ευκολότερη:
α) πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν προσωπικά στοιχεία
β) τμηματοποίηση της αγοράς
γ) επιλογή των ΜΜΕ
δ) η ανάλυση των μηνυμάτων
ε) η ικανότητα ανάλυσης και αξιολόγησης μιας καμπάνιας κ.ά.
Ταυτόχρονα όμως αναδύονται θέματα του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων καθώς
θέματα ασφάλειας και αξιοπιστίας στη χρήση του διαδικτύου και στην παραχώρηση κάποιων
προσωπικών στοιχείων από τους χρήστες.
Τα στελέχη του μάρκετινγκ και οι εταιρίες όταν αξιοποιούν τα στοιχεία που έχουν συλλέξει
θα πρέπει να είναι ενημερωμένες για την πολιτική χρήσης των προσωπικών δεδομένων και
την αντίστοιχη νομοθεσία (Cudmore & Patton, 2009).

3.6. ΑΜΕΣΟ MARKETING ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμερα παγκοσμίως υπάρχουν περισσότεροι από 950 εκατομμύρια χρήστες που
συνδέονται στο διαδίκτυο. Οι ηλεκτρονικές εξελίξεις προχωρούν με απίστευτες ταχύτητες και
το μάρκετινγκ προσαρμόζεται σε αυτές. Οι κλασσικές μέθοδοι επικοινωνίας αλλάζουν. Έτσι
σήμερα τα βασικά χαρακτηριστικά που συνυπάρχουν και διαφοροποιούν το διαδίκτυο από
οποιοδήποτε άλλο κανάλι επικοινωνίας είναι τα εξής (Lai, et al., 2003):
• Διαδραστικότητα: Το διαδίκτυο προσφέρει πολλαπλές επιλογές διαδραστικής
ψηφιακής επικοινωνίας, λειτουργώντας και ως πλατφόρμα επικοινωνίας και ως ένα
επικοινωνιακό κανάλι που επιτρέπει την άμεση αλληλόδραση μεταξύ των χρηστών και
του περιεχομένου του διαδικτύου
• Διαφάνεια: οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ανεβαίνουν
σε δημόσια έκθεση στο διαδίκτυο.
• Μνήμη: Στο διαδίκτυο οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ανοιχτή πρόσβαση
αποθηκεύονται και μπορούν να ανακτηθούν ανά πάσα στιγμή από τους χρήστες.
Ο Woodall (2007) παρατηρεί πως οι καταναλωτές-χρήστες πλέον δεν θέλουν το μάρκετινγκ
να τους προσεγγίζει, θα ήθελαν οι ίδιοι να γίνουν κυνηγοί να εντοπίζουν μόνοι τους το προϊόν
και τις ιδιότητες - πλεονεκτήματά του μέσω της πλοήγησης-αναζήτησης στο διαδίκτυο.
Το διαδίκτυο αποτελεί πραγματική πρόκληση για την επικοινωνία του μάρκετινγκ, καθώς
καθίσταται σημαντικός αγοραστικός τομέας συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών. Οι
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καταναλωτές όλο και περισσότερο αγοράζουν μέσω διαδικτύου, ενώ οι απαιτήσεις για on-line
πληροφόρηση έχει μια συνεχόμενα αυξητική πορεία.
Τα νέα μέσα και νέες τεχνολογίες όπως η διαδραστική τηλεόραση επιφέρουν τις
διαδραστικές διαφημίσεις που αλλάζουν τη φύση της επικοινωνιακής αλληλεπήδρασης του
μάρκετινγκ (Cudmore & Patton, 2007). Αν και ο σκοπός της διαφήμισης παραμένει ο ίδιος
στοχεύοντας στο προϊόν και το όνομά του, οι διαφημιστικές δαπάνες στο διαδίκτυο το 2010
ανέρχονται (στην Αμερική) στα 26 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Interactive
Advertising Bureau (IAB), παρουσιάζοντας μία αύξηση του 300% από το 2003.
Εκτός από τα διαφημιστικά βίντεο, μπάνερς, ποπ απ και όλο και πιο νέες ευφάνταστες
διαφημίσεις που ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, διατίθενται στο διαδίκτυο
προκειμένου να κάνουν τη διαφορά και να διεγείρουν το ενδιαφέρον του καταναλωτήχρήστη.
Στην έρευνα τους οι Kim και Choi (2012) όπου μελέτησαν την συμπεριφορά των
καταναλωτών σε διαφημιστικά μπάνερς σε σχέση με συγκεκριμένες ιστοσελίδες και τις
εταιρίες τους, συμπέραναν πως η υποστήριξη του ονόματος του διαφημιζόμενου προϊόντος
επιδρά θετικά στον αποδέκτη χρήστη περισσότερο για τις εταιρίες οι οποίες έχουν ήδη
διαμορφώσει μια ισχυρή εικόνα και ένα όνομα στην αγορά. Οι καταναλωτές βέβαια κάνουν
την έρευνα τους σχετικά με κάθε είδους προϊόν, υπηρεσία και πληροφορία μέσω διαδικτύου
αλλά και με παραδοσιακούς τρόπους, όπως και ενημερώνονται όχι κατ' αποκλειστικότητα
μέσω του διαδικτύου αλλά και από όλα τα υπόλοιπα ΜΜΕ.
Υπάρχει μια συνέργεια λοιπόν, όχι μόνον στον τρόπο με τον οποίο δρουν οι καταναλωτές
με όλα τα υπάρχοντα Μέσα on line και μη, επίσης στον τρόπο που λειτουργούν τα ΜΜΕ αλλά
και στον τρόπου που λειτουργεί το ίδιο το μάρκετινγκ και τα εργαλεία του διαδικτυακά και
μη (Le Boeuf, 2006).
Ένα άλλο κεφάλαιο του διαδικτύου με το οποίο η ακαδημαϊκή κοινότητα και η διεθνής
αρθρογραφία ασχολείται εκτεταμένα από την εμφάνισή του, είναι τα κοινωνικά δίκτυα τα
οποία οικοδομούνται από περιεχόμενο και πληροφορίες που δημιουργεί ο ίδιος ο
εμπλεκόμενος χρήστης και το κοινοποιεί σε μία κοινωνική ομάδα. Με τον τρόπο αυτό
οικοδομούνται ισχυρές κοινότητες ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα που αλληλεπιδρούν
δυνητικά μεταξύ τους (Winer, 2009).
Σύμφωνα με τους Aral, Dellarocas και Godes (2013): "Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αλλάξει
ριζικά των τρόπο με τον οποίον επικοινωνούμε, συνεργαζόμαστε, καταναλώνουμε και
δημιουργούμε (Valos et al., 2015).
Αν και το μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί απλά να οριστεί ως το μάρκετινγκ που
χρησιμοποιεί το κανάλι αυτών των δικτύων για να προωθήσει μια εταιρία το όνομά της, να
ενισχύσει την αναγνωρισιμότητά της ή κάποιο από τα προϊόντα της, κατά μία έννοια τα Κ.Δ.
μεταμορφώνουν τους καταναλωτές σε διαφημιστές και marketers. Οι ίδιοι καθίστανται ικανοί
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να δημιουργούν θετική ή αρνητική εικόνα για την εταιρία και την ποιότητα των προϊόντων ή
των υπηρεσιών της μέσω των σχολίων και των αντίστοιχων on line κοινοποιήσεων τους.
Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τα Μέσα και το περιεχόμενο τους. Το μάρκετινγκ των
κοινωνικών δικτύων διακρίνεται για τα εξής χαρακτηριστικά (Akar & Topοu, 2011):
• Υπάρχει διάλογος και αλληλόδραση μεταξύ της εταιρίας και του καταναλωτή, η εταιρία
δυνητικά συνδιαλέγεται με τον καταναλωτή και ο καταναλωτής με την εταιρία επίσης
οι καταναλωτές συνδιαλέγονται μεταξύ τους (κάτι που ήταν αδύνατο πριν την εμφάνιση
του Web2).
• Το μάρκετινγκ των κοινωνικών δικτύων είναι συμμετοχικό.
• Είναι προσανατολισμένο στον

χρήστη. Οι περισσότερες κοινότητες έχουν

δημιουργηθεί από τους ίδιους τους χρήστες και όχι από τις εταιρίες.
• Τέλος, μια γενικότερη δυσκολία υπάρχει ακόμα, στο να μετρηθεί και να αξιολογηθεί η
αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.
Ο δυνητικός και ηλεκτρονικός κόσμος του διαδικτύου βρίσκεται σε άμεση και αμοιβαία
εξάρτηση από τα παραδοσιακά ΜΜΕ, το ένα χρειάζεται το άλλο για να προσελκύσει την
προσοχή του κοινού των αναγνωστών και των χρηστών. Το διαδίκτυο χρειάζεται τα
παραδοσιακά μέσα για να αναπαράγει τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις τα έντυπα
χρειάζονται το διαδίκτυο για να προσεγγίσουν το δικό του κοινό ή το ευρύτερο κοινό πιο
γρήγορα, πιο άμεσα, πιο διαδραστικά (Mahalaxmi & Ranjith, 2016).
Συνοψίζοντας, τα Μέσα ανταγωνίζονται σε ένα περιβάλλον για τη μεγαλύτερη διάρκεια
προσέλκυσης και απόσπασής της προσοχής του κοινού στην προσπάθεια τους να εκμαιεύσουν
το χρόνο της ανάγνωσης της πληροφορίας.

4. ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι ένα εργαλείο ενίσχυσης του παραδοσιακού μάρκετινγκ
(Royle & Laing,, 2014) και σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ψηφιακού Μάρκετινγκ, είναι η χρήση
ψηφιακών τεχνολογιών για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και μετρήσιμης πρακτικής, η
οποία βοηθά στην απόκτηση νέων πελατών και στην διατήρηση των υπαρχόντων, ενώ
παράλληλα δημιουργείται μια βαθύτερη σχέση μαζί τους (Smith & Wymbs, 2007).
Η έννοια του ψηφιακού μάρκετινγκ περιλαμβάνει και τις άμεσες έννοιες του μάρκετινγκ, το
οποίο αντιμετωπίζει τους πελάτες ως άτομα και καθορίζεται από τα ατομικά χαρακτηριστικά,
τον τρόπο συμπεριφοράς τους και τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν.
Περιλαμβάνει την εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών όπως είναι το διαδίκτυο (web), το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), βάσεις δεδομένων, κινητά/ασύρματα και ψηφιακή
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τηλεόραση με στόχο να στηρίξει τις δραστηριότητες του διαδραστικού μάρκετινγκ. Στόχος
είναι η επίτευξη μια σχέσης με τους πελάτες, η οποία θα παρέχει στις επιχειρήσεις κέρδος και
θα διατηρεί τους πελάτες μέσα από την συνεχή και ποικίλα επικοινωνία (Chaffey, 2010).
Το ψηφιακό μάρκετινγκ διακρίνεται από τέσσερα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν
από το παραδοσιακό. Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι συμμετοχικό, κοινοτικό, ισότιμο και
εξατομικευμένο. Είναι πιο συμμετοχικό, παρέχοντας νέους τρόπους επαφής με τους
καταναλωτές με πολύ χαμηλότερο κόστος από τα παραδοσιακά μέσα. Κοινοτικό καθώς μέσω
των ψηφιακών κοινοτήτων, η επικοινωνία διευρύνεται και μετατρέπεται από το «ένας προς
πολλούς» σε «πολλοί προς πολλούς». Ισότιμο δεδομένου ότι έχουν πρόσβαση άτομα
ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονομικής επιφάνειας. Εξατομικευμένο καθώς τα κοινωνικά
μέσα επιτρέπουν στους καταναλωτές το περιεχόμενο των πληροφοριών που θα λαμβάνουν
(Mangold & Faulds, 2009).
Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι το ψηφιακό μάρκετινγκ περιλαμβάνει
όλες εκείνες τις ψηφιακές ενέργειες μάρκετινγκ για την προώθηση των προϊόντων και των
υπηρεσιών μέσω της τεχνολογίας.

4.1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Το ψηφιακό μάρκετινγκ αποτελεί μια εξέλιξη του παραδοσιακού. Με την ανάπτυξη του
διαδικτύου όλες οι επιχειρήσεις και το μάρκετινγκ προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα και
άλλαξε μορφή. Οι διαφορές ανάμεσα στο παραδοσιακό και το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι
αρκετές. Στο ψηφιακό μάρκετινγκ έχουμε την ύπαρξη των ψηφιακών συσκευών και των
ψηφιακών μέσων (Kumar & Lall, 2016).
Το παραδοσιακό μάρκετινγκ, περιλαμβάνει την τηλεόραση, την εφημερίδα, τα περιοδικά,
το ραδιόφωνο, τα φυλλάδια και τις αφίσες στους δρόμους. Το ψηφιακό μάρκετινγκ
περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες προώθησης μέσω ψηφιακής τεχνολογίας. Χρησιμοποιεί τη
διαφήμιση μέσω διαδικτύου και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Kumar & Lall, 2016). Οι
πλατφόρμες που περιλαμβάνονται στο ψηφιακό μάρκετινγκ είναι τα κοινωνικά μέσα
δικτύωσης όπως είναι το Facebook, το Instagram και το Twitter. Επίσης τα blog, οι ιστότοποι
κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το LinkedIn, και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(Kazana, 2019).
Από τις διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ τους μερικές, ενδεικτικά, είναι:
Κόστος: Το ψηφιακό μάρκετινγκ έχει πολύ χαμηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις (Kazana,
2019). Τα προϊόντα διαφημίζονται μέσω των κοινωνικών δικτύων (π.χ. Facebook, Instagram)
και την ιστοσελίδα της επιχείρησης όλο το 24ώρο για όλο τον κόσμο. Αντιλαμβανόμαστε ότι
κάτι τέτοιο στο παραδοσιακό μάρκετινγκ θα κόστιζε πάρα πολύ (Kumar & Lall, 2016).
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Brand development: Με το ψηφιακό μάρκετινγκ ο πελάτης μπορεί να μάθει την επιχείρηση
πιο εύκολα, μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων. Κάτι τέτοιο στο παραδοσιακό
μάρκετινγκ δεν ισχύει, αφού χρειάζονται συγκεκριμένες ενέργειες προώθησης (Kazana,,
2019).
Αλληλεπίδραση: Στο παραδοσιακό μάρκετινγκ έχουμε απρόσωπη επικοινωνία. Η
επικοινωνία γίνεται μαζικά (Wymbs,2011) και είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν σχέσεις
ανάμεσα στο πελάτη και στην επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν έχει μετρήσιμα αποτελέσματα.
Στο ψηφιακό μάρκετινγκ έχουμε αμφίδρομη επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι στοχευμένη και
δημιουργούνται σχέσεις μεταξύ πελάτη και επιχείρησης (Wymbs, 2011).
Έρευνα αγοράς: Στο παραδοσιακό μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται πρωτογενείς έρευνες για
την συλλογή στοιχείων από τους καταναλωτές. Στο ψηφιακό η επιχείρηση χρησιμοποιεί την
τεχνολογία και παρέχει ερωτηματολόγια και έρευνες μέσω διαδικτύου με μεγάλη
αλληλεπίδραση και ενημέρωση (Vlachopoulou, 2003).
Κάλυψη αναγκών: Στη παραδοσιακή διαφήμιση, η αγορά χωρίζεται σε τμήματα με βάση
τα δημογραφικά και ψυχογραφικά τους χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις της κάθε κοινωνίας
αλλά και τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών (Vlachopoulou, 2003). Στο ψηφιακό
εξατομικεύονται οι ανάγκες του κάθε πελάτη και προσπαθεί η επιχείρηση να τις καλύψει (Web
One, 2019).
Δυναμικό: Με την παραδοσιακή διαφήμιση, οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε μειονεκτική
θέση και δεν μπορούνε να διαφημίσουν στο μέγιστο τα προϊόντα τους. Στην ηλεκτρονική
διαφήμιση η παρουσία της κάθε επιχείρησης στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να είναι η μέγιστη
ανεξαρτήτως προσωπικού και μεγέθους επιχείρησης (Kazana, 2019).
Προϊόν: Στο παραδοσιακό μάρκετινγκ δεν υπάρχει άμεσα η δυνατότητα τροποποίησης του
προϊόντος αλλά και η επιλογή από πλήθος προϊόντων. Στο ψηφιακό μάρκετινγκ, ένα προϊόν
αναπτύσσεται με βάση τον καταναλωτή και την αλληλεπίδραση του καταναλωτή με την
επιχείρηση (Vlachopoulou,, 2003).
Διανομή: Στο παραδοσιακό μάρκετινγκ έχουμε μεσάζοντες. Στο ψηφιακό, η αποστολή των
προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς μεσάζοντες και τα προϊόντα διατίθενται
ηλεκτρονικά (Vlachopoulou, 2003).
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Στρατηγική: Το παραδοσιακό μάρκετινγκ χρησιμοποιεί την στρατηγική ώθησης. Η
συγκεκριμένη στρατηγική απαιτεί από τους παραγωγούς ενέργειες μάρκετινγκ εμπορικής
προβολής και προσωπικής πώλησης, προκειμένου οι διαμεσολαβητές να δεχτούν τα προϊόντα
στα καταστήματα τους. Το ψηφιακό μάρκετινγκ, χρησιμοποιεί την στρατηγική έλξης (pull)
που απαιτεί ενέργειες μάρκετινγκ από τους παραγωγούς όπως διαφήμιση, προώθηση
πωλήσεων προς τους τελικούς καταναλωτές προκειμένου να δημιουργήσουν ζήτηση για τα
προϊόντα.
Με όλα τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι το ψηφιακό μάρκετινγκ υπερτερεί του
παραδοσιακού. Ωστόσο είναι σημαντικό να πούμε ότι ένα έξυπνο μίγμα παραδοσιακού
μάρκετινγκ σε συνδυασμό με το ψηφιακό, θα είχε πολύ θετικά αποτελέσματα. Εξάλλου το
παραδοσιακό μάρκετινγκ σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναγκαίο, ειδικότερο όταν
αναφερόμαστε στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που δε γνωρίζουν να χειριστούν τα ψηφιακά
μέσα (Kumar & Lall, 2016).

4.2. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η κάθε επιχείρηση ακολουθεί πολλές και διαφορετικές στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ
προκειμένου να έχει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Οι στρατηγικές αυτές μπορούν
αν εμφανιστούν ξεχωριστά αλλά και σε συνδυασμό προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Ο τρόπος επικοινωνίας αλλάζει προκειμένου να υπάρχει προσαρμογή στις
ανάγκες των καταναλωτών. Ωστόσο αξίζει να αναφέρουμε ότι τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας
δε μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τα παραδοσιακά μέσα (Skilitsi 2018).
Τα είδη του ψηφιακού μάρκετινγκ είναι τα εξής (Georgiadou et, al 2011):
• Μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(Email Marketing)

• Μάρκετινγκ μέσω δικτύου συνεργατών

(Affiliate Marketing)

• Παρασιτικό μάρκετινγκ

(Viral Marketing)

• Μάρκετινγκ μέσω μηχανών αναζήτησης

(Search Engine Marketing)

• Μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών μέσων

(Social Media Marketing)

• Μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών

(Mobile Marketing)

4.2.1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
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Το μάρκετινγκ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί μία από τις παλαιότερες
μορφές ψηφιακού μάρκετινγκ (Danaher & Rossiter, 2011). Η επιχείρηση χρησιμοποιεί το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την μαζική αποστολή μηνυμάτων σε ένα κοινό (Vlachopoulou
& Dimitriadis, 2014) με σκοπό την ενημέρωση των πελατών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα
προϊόντας (Georgiadou κ.α. 2011).
Εκτός από τα θετικά, το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει και κάποια
μειονεκτήματα, όπως ο κίνδυνος τα email που θα σταλούν να γίνουν ενοχλητικά για τους
παραλήπτες καθώς δε τους ενδιαφέρει το περιεχόμενο τους (Sterne & Priore, 2000).

4.2.2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (AFFILIATE
MARKETING)

Η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου, δημιούργησε δίκτυο συνεργατών (affiliate networks).
Με αυτό το δίκτυο οι επιχειρήσεις συνεργάζονται (Georgiadou et, al 2011). Η μορφή αυτή
μάρκετινγκ είναι διαδεδομένη και χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις και brands σε
παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα το συγκεκριμένο είδος μάρκετινγκ έχει αρχίσει να
αναπτύσσεται και να αποτελεί σημαντικό τμήμα του ψηφιακού μάρκετινγκ.
Το μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου συνεργατών περιγράφει τη σχέση που δημιουργείται
ανάμεσα στον διαφημιζόμενο (merchant) και στο συνεργάτη (affiliate) του (Γεωργιάδου κ.α.,
2011). Το είδος της συνεργασίας ανάμεσα συνεργάτη και την επιχείρηση, το καθορίζει η
επιχείρηση και αφορά ή την πώληση του προϊόντος ή την εγγραφή συνδρομητή ή υπηρεσία
άλλης μορφής. Με την συμφωνία αυτή, ο συνεργάτης παραπέμπει από την ιστοσελίδα του
πελάτες στην ιστοσελίδα της διαφημιζόμενης επιχείρησης με στόχο τη προώθηση των
προϊόντων ή των υπηρεσιών της, στο διαδίκτυο (Vlachopoulou & Dimitriadis 2014). Στη
συνέχεια ο διαφημιζόμενος πληρώνει ένα ποσό στον συνεργάτη του κάθε φορά που προωθεί
επισκέπτες στον ιστότοπο του και αντίστροφα (Georgiadou et al., 2011).
Από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει είναι το χαμηλό κόστος της διαφήμισης, η
ανάπτυξη του προγράμματος συνεργατών, το οποίο αφορά τους συνεργάτες και τα είδος της
συνεργασίας που θα έχει μια επιχείρηση προκειμένου να προωθήσει τα προϊόντα της (Armara,
2015).
Τα μοντέλα που περιλαμβάνει το μάρκετινγκ μέσω δικτύου συνεργατών είναι ( Kumar &
Lall, 2016) :
• Cost per click - Κόστος ανά κλικ: Είναι το κόστος που πληρώνουν οι διαφημιζόμενοι
όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμιση τους. Αποτελεί τον πιο απλό τύπο
διαφήμισης και το κέρδος είναι άμεσο.
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• Cost per Action (CPA) - Κόστος ανά ενέργεια: Ο συνεργάτης αμείβεται για κάποια
συγκεκριμένη ενέργεια που κάνει ο επισκέπτης στην ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου.
• Cost per Sale (CPS) - Κόστος ανά πώληση: Ο συνεργάτης αμείβεται για κάθε
διαδικτυακή (online) πώληση που θα πραγματοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα από την ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου, μετά από παραπομπή ενός
επισκέπτη σε αυτή.
• Revenue Sharing - Κατανομή των εσόδων: Η διαφημιζόμενη επιχείρηση μοιράζεται ένα
μέρος των κερδών με τον συνεργάτης της.
• Cost per Thousand ή Cost per View (CPV) - Κόστος ανά προβολή: Ο συνεργάτης
λαμβάνει ένα χρηματικό ποσό για κάθε 1000 εμφανίσεις μίας διαφήμισης ανεξαρτήτως
πωλήσεων ή άλλων ενεργειών.
• Cost per Install (CPI) - Κόστος ανά εγκατάσταση: Ο συνεργάτης αμείβεται με ένα
χρηματικό ποσό για κάθε εγκατάσταση προγραμμάτων Software. Μέσω μια ιστοσελίδα
ή το email.

4.2.3. ΙΟΓΕΝΕΣ Η ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (VIRAL MARKETING)

Εφαρμόζεται από τις περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις και αποτελεί μια αποτελεσματική
μέθοδο προώθησης. Πετυχαίνει ελάχιστο κόστος και αστραπιαία ταχύτητα μετάδοσης της
πληροφορίας. Το ιογενές μάρκετινγκ είναι οποιαδήποτε τεχνική μάρκετινγκ που ωθεί τους
ιστοτόπους ή τους χρήστες να μεταβιβάσουν ένα μήνυμα μάρκετινγκ σε άλλους ιστοτόπους ή
χρήστες, δημιουργώντας μια δυνητικά εκθετική αύξηση της προβολής και του αποτελέσματος
του μηνύματος (Georgiadou et al., 2011). Στόχος είναι η διάδοση της πληροφορίας σε όσο το
δυνατόν περισσότερους αποδέκτες (Skilitsi, 2018).
Τα πλεονεκτήματα που εντοπίζονται στο ιογενές μάρκετινγκ είναι το γεγονός ότι δεν έχει
οικονομική επιβάρυνση, αφού η διασπορά μιας καμπάνιας είναι δωρεάν. Επίσης ο τρόπος που
μεταδίδεται το μήνυμα δημιουργεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης στους καταναλωτές, αφού
πρόκειται για προσωπική επικοινωνία μεταξύ των ατόμων (Georgiadou et al., 2011).

4.2.4. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (SEARCH ENGINE
MARKETING)
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Οι μηχανές αναζήτησης αποτελούν πλέον την πρώτη ενέργεια που κάνει κανείς όταν
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Είναι σελίδες στο διαδίκτυο όπου καταγράφουν και κατατάσσουν
τους διάφορους ιστότοπους διευκολύνοντας την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Το
αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης είναι ένα σύνολο ηλεκτρονικών διευθύνσεων σχετικές με
το θέμα της αναζήτησης. Οι μηχανές χρησιμοποιούν σύνθετους αλγόριθμους για να
κατατάξουν τους διάφορους ιστότοπους ως σχετικούς προς μια αναζήτηση (Vlachopoulou &
Dimitriadis, 2014).
Το μάρκετινγκ μέσω των μηχανών αναζήτησης, σχετίζεται με την χρήση αυτών των
μηχανών αναζήτησης για την δημιουργία και την συντήρηση εμπορικών ονομάτων και
αποτελεί την πιο δημοφιλή τεχνική προώθησης και διαφήμισης στο διαδίκτυο. Έχει τη
μεγαλύτερη ανάπτυξη μέχρι και σήμερα και χαρακτηρίζεται ως άμεσο κανάλι πωλήσεων
καθώς στηρίζεται στη χρήση των μηχανών αναζήτησης για απευθείας πωλήσεις στους
καταναλωτές (Ramos & Cota, 2008).

4.2.5. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (SOCIAL MEDIA
MARKETING)

Το μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων αποτελεί το νέο μάρκετινγκ και μία από τις πιο
σύγχρονες και επιτυχημένες μεθόδους (Vlachopoulou & Dimitriadis 2014)
Με τον όρο κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Social Media) εννοούμε το σύνολο των εφαρμογών
που βασίζονται στο διαδίκτυο, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με βάση τις ιδεολογικές και
τεχνολογικές θεμελιώσεις του Web 2.0 και επιτρέπουν τη δημιουργία και ανταλλαγή
περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες (Kaplan & Haenlein,, 2010).
Με το μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών δικτύων, η επιχείρηση επιτυγχάνει την προσέλκυση
πελατών, τη διαδραστική επικοινωνία, την παρακολούθηση των αντιδράσεων από μια
διαφημιστική καμπάνια και τη γρήγορη προώθηση νέων προϊόντων. Έτσι πετυχαίνει την
αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
Το Facebook είναι για αρκετά χρόνια, κοινωνικό δίκτυο που προσφέρει δυνατότητες για το
μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων. Για πολλούς αποτελεί το ιδανικό μέσο για την
προώθηση κάθε είδους επιχείρησης μέσω των Fan pages (Clement, & Dean, 2020).
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4.2.6. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (MOBILE MARKETING)

Το μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών είναι ένα σύνολο πρακτικών που επιτρέπει τις
επιχειρήσεις να επικοινωνούν με τους πελάτες τους με ένα διαδραστικό τρόπο μέσα από
οποιαδήποτε συσκευή ή δίκτυο (Georgiadou et al,. 2011). «Είναι μια οργανωτική λειτουργία
και μια σειρά διαδικασιών για την προβολή και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα
προϊόντα αλλά και για την καλύτερη διαχείριση πελατειακών σχέσεων κάθε επιχείρησης,
διαμέσου φορητών συσκευών» (American Marketing Association Mobile Marketing).
Χρησιμοποιεί ένα ασύρματο μέσο και παρέχει στους καταναλωτές σε κάθε στιγμή και σε
οποιοδήποτε μέρος προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες με
σκοπό το άμεσο όφελος όλων των εμπλεκομένων (Dickinger et al., 2005).
Το μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που
απαιτούνται, ώστε να υπάρξει επικοινωνία με πελάτες μέσω των φορητών συσκευών για την
προώθηση και την προβολή πληροφοριών για τα προϊόντα (Ververidis et al., 2003).
Οι κύριες τεχνικές μάρκετινγκ που εφαρμόζονται στις κινητές συσκευές είναι (Georgiadou et
al., 2011)
•

Διαφημίσεις προβολής (display advertising)

•

Ηλεκτρονικά μηνύματα (sms, mms, notifications, voice mail)

•

Ηλεκτρονικά κουπόνια (Mobile Coupons)

•

Μηχανές αναζήτησης περιεχομένου (content search)

4.3. SOCIAL MEDIA MARKETING
4.3.1.FACEBOOK

Οι λειτουργίες που υποστηρίζει το Facebook, είναι το like, το share και τα comments. Τα
βασικά χαρακτηριστικά του είναι το χρονολόγιο (Profile) του κάθε χρήστη και το News Feed
(διαρκής τροφοδοσία) όπου βλέπει τις δημοσιεύσεις από άλλα άτομα και ομάδες.
Αρκετές επιχειρήσεις χρησιμοποιούνε το Facebook για να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους,
αντικαθιστώντας την ιστοσελίδα που διέθετε κάποτε η επιχείρηση.
Οι τρόποι με τους οποίους γίνεται η διαφήμιση στο Facebook είναι (Armara, 2015):
•

Διαφήμιση αγοράς: Το Facebook πουλάει διαφημίσεις προβολής, οι οποίες
τοποθετούνται στη δεξιά στήλη της αρχικής σελίδα του χρήστη. Πατώντας πάνω σε
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αυτές τις διαφημίσεις, ο χρήστης οδηγείται σε στη σχετική σελίδα της εκάστοτε
εταιρείας στο Facebook ή στην επίσημη ιστοσελίδα της.
•

Αναρτήσεις στο News Feed: Είναι η σελίδα που προβάλλονται όλες οι δημοσιεύσεις
των φίλων. Στο συγκεκριμένο μέρος οι χρήστες αφιερώνουν πολύ χρόνο γι’ αυτό και
οι επιχειρήσεις θέλουν να εμφανίζονται στο News Feed των χρηστών.

•

Προωθούμενες αναρτήσεις στο News Feed: Είναι οι διαφημίσεις επί πληρωμή.

•

Σελίδες εμπορικού σήματος: Οι κοινωνικές σελίδες, δίνουν την δυνατότητα στο
χρήστη να αλληλοεπιδράσει με το brand μέσω των likes, των σχολίων, των
διαγωνισμών και των προσφορών.

•

Κουμπί like: Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εκφράζονται για τις δημοσιεύσεις
και τα αντικείμενα που παρακολουθούν. Γενικά το like αποφέρει καρπούς στο
ψηφιακό μάρκετινγκ αφού το Facebook συλλέγει πληροφορίες από τις συμπεριφορές
των χρηστών μέσω του like.

•

Facebook Exchange (FBX): Είναι ένα σύστημα που συνδέεται σε πραγματικό χρόνο
και παρέχει τη δυνατότητα στους διαφημιστές να στοχεύσουν τις διαφημίσεις τους,
αντλώντας προσωπικά δεδομένα χρηστών του Facebook (Laudon, 2014).

•

Προβολή διαφημίσεων σε κινητές συσκευές: Εδώ έχουμε διαφημίσεις αγοράς,
αναρτήσεις, προωθούμενες αναρτήσεις και τις σελίδες εμπορικού σήματος. Τα έσοδα
από τις κινητές διαφημίσεις παρουσιάζουν αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια λόγω
της μεγάλης χρήσης των κινητών τηλεφώνων (Laudon, 2014).

4.3.2. TWITTER

Οι επιχειρήσεις και οι διαφημιστές μπορούν να πετύχουν μια «πρόσωπο με πρόσωπο
συζήτηση» αλλά και να αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες τους ανταλλάσσοντας μηνύματα.
Τα χαρακτηριστικά του Twitter είναι τα tweets (Armara & Loukeri, 2015).
Το Twitter βοηθάει τις επιχειρήσεις να επιτύχουν ένα στοχευμένο μάρκετινγκ και να
διαφημίσουν το brand του. Επίσης μπορούν να κάνουν έρευνα αγοράς και να βρούνε το δικό
τους κοινό - στόχο και να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες (Πανταζή, 2016).

4.3.3.YOUTUBE

Το YouTube, προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για μάρκετινγκ και διαφήμιση.
Χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις προκειμένου να κερδίσουν έσοδα από τις διαφημίσεις
(Armara, 2015):
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4.3.4.INSTAGRAM

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούνε το Instagram στο μάρκετινγκ καθώς προσφέρει πολλές
δυνατότητες. Υπάρχουν στο Instagram πάνω από 25 εκατομμύρια προφίλ επιχειρήσεων
(Lister, 2019). Πάνω από το 80% του συνολικού παγκόσμιου αριθμού χρηστών Instagram
ακολουθεί μια επιχείρηση και πάνω από 200 εκατομμύρια χρήστης αλληλοεπιδρούν με το
προφίλ κάποια επιχείρησης κάθε μέρα (Lister, 2019).
Η επιχείρηση μπορεί να ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από τα προϊόντα της, τις
προσφορές της αλλά και τις καμπάνιες που έχει δημιουργήσει (Πανταζή, 2016).

4.4.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Τα πλεονεκτήματα του μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων είναι:
• Αποτελεί έναν οικονομικό τρόπο για να προωθήσει η επιχείρηση τα προϊόντα της με
πολύ χαμηλό κόστος (Vlachopoulou, 2003).
• Εξοικονόμηση χρόνου στο να ελέγξει η επιχείρηση το βαθμό ικανοποίησης των
καταναλωτών σε σχέση με τα προϊόντα που παρέχονται από αυτήν (Vlachopoulou,
2003).

Η επιχείρηση θα αυξήσει τις πωλήσεις της και θα γίνει πιο ορατή και

προσβάσιμη σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές. Οι πελάτες μέσω των
κοινωνικών δικτύων μπορούν να πραγματοποιήσουν τις παραγγελίες τους χωρίς
καθυστέρηση και η εξυπηρέτηση τους να γίνει ταχύτατα (Vlachopoulou, 2003).
• Οι καταναλωτές εξυπηρετούνται όλο το 24ώρο. Ο καθένας μπορεί να κάνει παραγγελία
οποιαδήποτε στιγμή θέλει χωρίς κανένα περιορισμό.
• Η αλληλοεπίδραση των καταναλωτών με τις επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο. Έτσι
δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης και αφοσίωσης με τους πελάτες (Kaur et. al,
2015).
• Η άμεση παράδοση του μηνύματος επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν
ταχύτερα εκστρατείες μάρκετινγκ και διευκολύνει τις άμεσες απαντήσεις ή
επικοινωνίες μεταξύ του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών και των πελατών
(Vlachopoulou, 2003).
Τα μειονεκτήματα του μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων είναι:
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• Το γεγονός ότι αρκετοί από τους υποψήφιους πελάτες δεν έχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο. Επομένως πρέπει η κάθε επιχείρηση να ελέγχει σε τι κοινό απευθύνεται.
• Η έλλειψη ασφάλειας στο διαδίκτυο. Πολλοί φοβούνται να χρησιμοποιήσουν το
διαδίκτυο για κάποια συναλλαγή (Kaur et al., 2015).
• Η εξάρτηση από την τεχνολογία αναγκάζει την επιχείρηση να ελέγχει καθημερινά το
περιβάλλον του ψηφιακού μάρκετινγκ και να προσαρμόζεται στις αλλαγές και στις νέες
εξελίξεις (Kumar & Lall, 2016).
• Δεν είναι εφικτό να δοκιμαστεί το προϊόν και να υπάρξει κάποια επαφή πριν την αγορά
του. Επίσης δεν υπάρχει προσωπική επικοινωνία. Οι επιχειρήσεις ασχολούνται με το
διαδίκτυο και δεν υπάρχουν ισχυρές προσωπικές σχέσεις ε τους πελάτες τους.

5.ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
5.1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

H εταιρεία στην οποία πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση είναι η NESTLE Hellas
Α.Ε, η οποία είναι μια πολυεθνική εταιρεία με έδρα την Ελβετία, που δραστηριοποιείται στο
κλάδο των τροφίμων. Η NESTLE κατέχει στις τάξεις της πολλές από τις μεγαλύτερες μάρκες
(brands) παγκοσμίως, έχει παρουσία σε πάνω από 100 χώρες και απασχολεί περισσότερους
από 300.000 εργαζομένους.
Οι κυριότερες κατηγορίες που δραστηριοποιείται είναι: η παιδική διατροφή, καφές, ρόφημα,
μαγειρική, ζαχαροπλαστική, σνακ, νερό, δημητριακά και ζωοτροφή. Πιο συγκεκριμένα, οι
μάρκες της εταιρείας είναι οι παρακάτω: Nescafe, Buondi, Starbucks, Nescafe Dolce Gusto,
Λουμίδης, Κορπή, Perrier, Acqua Panna, San Pellegrino, Contrex, Nesquik, Fitness, NaturNes
Bio, NAN, Crunch, KitKat, Smarties, Nestle Dessert, Maggi, Cheerios, Clusters, Cookie
Crisp, Lion, After Eight, Purina ONE, Gourmet, Felix, Friskies, Dentalife. Η εταιρεία
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NESTLE Hellas Α.Ε αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές στην
Ελλάδα, με παρουσία στην ελληνική αγορά ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα με απευθείας
εισαγωγή από την Ελβετία. Το έτος 1914 η Nestlé πρωτοεμφανίστηκε επισημά στην Ελλάδα
με την επωνυμία «Εταιρεία Nestlé & Anglo - Swiss Condensed Milk Co., Cham & Vevey»
(Ελβετία) και το 1998 δημιουργείται η Nestle Ελλάς Α.Ε. όπως τη γνωρίζουμε μέχρι και
σήμερα.

5.2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση στο τμήμα marketing του
τομέα καφέ με κάψουλες στα brands των Starbucks at home και Nescafe Dolce Gusto.

5.3. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Στόχος της ομάδα του τμήματος ήταν η βέλτιστη επικοινωνία και αλληλεπίδραση των
προϊόντων με τους καταναλωτές, η ενδυνάμωση της μάρκας «brand awareness» η προσέγγιση
όσων των δυνατών περισσότερο καταναλωτικού κοινού των ομάδων ενδιαφέροντος που έχει
θέσει η εταιρεία. Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στην ψηφιακή εκπροσώπηση των προϊόντων και
στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, καθώς αποτελούσε προτεραιότητα για την
Nestle, όλα τα προϊόντα και όλες οι διαδικασίες να υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή. Πολύ
σημαντικό στόχο αποτελούσε η ολοκληρωμένη και ολιστική παρουσία των προϊόντων της
nestle σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα προβολής που διαθέτει η εταιρεία, καθώς και σε
συνεργάτες του λιανεμπορίου και γενικά όλων σημείων πώλησης των προϊόντων της.
Ο ρόλος που μου ανατέθηκε στη Nestle αφορούσε διάφορες δραστηριότητες που
συσχετίζονταν με την διαχείριση και δημιουργία ψηφιακού περιεχόμενου, δηλαδή την
προβολή και την παρουσία των προϊόντων μας. Η δημιουργία και η διαχείριση του εικαστικό
υλικού αλλά και η προώθηση του, σε όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά κανάλια μας. Πιο
συγκεκριμένα το ψηφιακό περιεχόμενο περιλάμβανε φωτογραφίες, βίντεο, προϊοντικές
τοποθετήσεις (banners), καθώς επίσης περιγραφές, πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων.
Ακόμα ένα σημαντικό κομμάτι των καθηκόντων μου αφορούσε το συντονισμό των
εξωτερικών συνεργατών της nestle, δηλαδή των εταιρειών εκείνων που αναλάμβαναν την
υλοποίηση και εκτέλεση του πλάνου και της στρατηγικής του τμήματος μας. Πολλές φορές
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οι δραστηριότητες αυτές συσχετίζονταν με διαφημίσεις στα media, εκδηλώσεις με
προωθητικές ενέργειες και άλλες ψηφιακές τεχνικές προώθησης των προϊόντων μας.
Αρμοδιότητα μου επίσης ήταν μέσω σύντομων παρουσιάσεων ( briefs) να μεταφέρω τον
στόχο τα προσδοκώμενα οφέλη της καμπάνιας και κατά κύριο λόγο ποιο είναι το μήνυμα που
θέλουμε να περάσουμε στο καταναλωτή μέσω αυτής της καμπάνιας. Οι προθεσμίες με τα
χρονοδιάγραμμα έπρεπε να διασφαλίσω την τήρηση τους, μέσω επαναλαμβανόμενων
επικοινωνιών και follow up με τις εκάστοτε εταιρείες. Τέλος δίναμε εκτεταμένο feedback για
τις αλλαγές που έπρεπε να υλοποιηθούν, πάνω στα προσχέδια και τα παραδοτέα για να
υπάρχει απόλυτη ευθυγράμμιση και διαρκή επικοινωνία με τους συνεργάτες μας, με απώτερο
σκοπό πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον οργανισμό.
Επιπλέον ένας τομέας της καθημερινής μου ενασχόλησης, ήταν η διαχείριση και η
συνεχής ανανέωση των επίσημων ιστοσελίδων μας, που αφορούσαν τα δύο brands μας.
Στόχος του εγχειρήματος ήταν η πλήρης ευθυγράμμιση όλων των ηλεκτρονικών μας
καναλιών, με την σωστή πληροφορία, καθώς και το ανανεωμένο εικαστικό περιεχόμενο που
θα έπρεπε ουσιαστικά να δίνει στο υποψήφιο καταναλωτή την απόλυτα ορθή πληροφορία
αναφορικά με το προϊόν.
Με την δημιουργία μικρών κειμένων αφηγημάτων (narratives) ήμουν επίσης
επιφορτισμένος μου, σκοπός αυτών των κειμένων ήταν να επικοινωνηθεί στον καταναλωτή
και κυρίως στην στοχευμένη ομάδα ενδιαφέροντος (target group) ένα ενιαίο και συμπαγές
μήνυμα. Το μήνυμα αυτό σκόπευε στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος του καταναλωτή, την
παρακίνηση του να δοκιμάσει αλλά και να ταυτιστεί με το προϊόν.
Ένα ακόμα κεφάλαιο ενασχόλησης μου στα πλαίσια της πρακτικής μου εξάσκησής στην
εταιρεία, ήταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αποτελούσαν στρατηγικής σημασίας
στόχο για το τμήμα. Η παρουσία αλλά και η ενίσχυση της προβολής της, σε αυτά ήταν
επιβεβλημένη. Καθώς αποτελεί ένα μέσο με πολύ μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη χρήση.
Επομένως όλα τα προϊόντα μας έπρεπε να έχουν δυνατή παρουσία στα δημοφιλέστερα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης όπως το ( Facebook, Instagram, το YouTube κ.α) Αναφορικά με το
μέσο κοινωνικής δικτύωσης του Instagram, έρευνες που μελετήσαμε στο τμήμα, ανέδειξαν
ότι το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μολονότι νεότερο φαίνεται να είναι
επιδραστικότερο και να γνωρίζει τεράστιά ανάπτυξη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν μια αρκετά νέα αλλά και πολλά υποσχόμενή τεχνική μάρκετινγκ, η
οποία είναι το influencer marketing.
Τέλος κομμάτι του ρόλου μου στην εταιρεία ήταν καθημερινή και διαρκή συνεργασία τόσο
με το τμήμα του ηλεκτρονικού εμπόριού «ecommerce» όσο και με το τμήμα των πωλήσεων,
τα δύο αυτά τμήματα σε συνάρτηση με το δικό μας, ήταν σε συνεχή αλληλεπίδραση και
συνεργασία. Το ψηφιακό περιεχόμενο που αφορούσε την εικόνα και προβολή των προϊόντων
μας, το οποίο έπρεπε να διανεμηθεί στα κανάλια επικοινωνίας, αλλά και στα σημεία πώλησης,
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λάμβανε πρώτα έγκριση από το τμήμα μας. Το τμήματος μας έπρεπε να παρέχει εντός των
προκαθορισμένων προθεσμιών όλα τα αιτήματα που δεχόμασταν από τους εκάστοτε πελάτες
και συνεργάτες, αναφορικά με το ψηφιακό περιεχόμενο. Η ορθή και έγκαιρη παράδοση του
ψηφιακού υλικού στα εσωτερικά τμήματα της εταιρείας, ήταν μία αρμοδιότητα που επαφιόταν
στα δικά μου καθήκοντα. Τελευταίο κομμάτι της δουλειάς ήταν να ελέγχω το υλικό που
βγαίνει από το τμήμα να είναι απόλυτα ανανεωμένο και έγκυρο.

5.4. ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται τα επιμέρους έργα και οι δραστηριότητες που ανέλαβα
στην Nestleκατά την διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης. Στον παρακάτω πίνακα
καταγράφονται οι δραστηριοτήτων και τα έργα συνοπτικά μαζί με την διάρκεια που
χρειάστηκαν για να ολοκληρωθούν. Στο αμέσως επόμενο διάγραμμα Gantt Chart διαφαίνεται
η γραφική τους απεικόνιση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Εκπαίδευση – Προσαρμογή στην ομάδα (handover )

10 ημέρες

Report reprise (translations, descriptions, futures) optimization

15 ημέρες

Starbucks (descriptions translations)

5 ημέρες

My Market e shop (narratives – content banners -images)

10 ημέρες

Ανανέωση & εμπλουτισμός ψηφιακού περιεχομένου (Starbucks &

30 ημέρες

Nescafe dolce gusto)
Λιανεμπόριο e shops ( banners – προωθητικές ενέργειες )

170 μέρες

Nescafe Dolce Gusto (Λανσάρισμα καινούργιας μηχανής καφέ Nescafe

7 ημέρες

dolce gusto)
Starbucks Christmas (shop in a shop Avenue Σκλαβενίτης)

25 ημέρες

Media

10ημέρες

campaigns

(Διαφημιστική

παρουσία

YouTube-Instagram-

Facebook)
My Campus ιστοσελίδα (Διαφήμιση, banners, narratives)

15 ημέρες

Nescafe Dolce Gusto Influencers marketing

20 ημέρες

Κάψουλες πρόγραμμα ανακύκλωσης (Πρόγραμμα βιωσιμότητας Nestle)

7 ημέρες
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Nescafe Dolce Gusto & Starbucks επίσημες ιστοσελίδες optimization

21ημέρες

Digital marketing Campus (training program)

5 ημέρες

Εκπαίδευση (Handover) στους καινούργιους εκπαιδευόμενους (2 άτομα)

25 ημέρες

Δημιουργία παρουσιάσεων & οδηγίες για τις εσωτερικές διαδικασίες

12 ημέρες

nestle, τα προγράμματα, το λογισμικό, τους συνεργάτες.

GANTT CHART

NESTLE TASKS
7/20/2020 8/29/2020 10/8/2020 11/17/202012/27/2020
Εκπαίδευση – Προσαρμογή στην ομάδα (hand…

Report reprise (translations, descriptions,…
Starbucks (descriptions translations)
My Market e shop (narratives – content…
Ανανέωση & εμπλουτισμός ψηφιακού…
Λιανεμπόριο e shops ( banners – προωθητικές…
Nescafe Dolce gusto ( Λανσάρισμα…

Starbucks Christmas (shop in a shop Avenue…
Media campaigns (Διαφημιστική παρουσία σε…
My Campus ιστοσελίδα (Διαφήμιση, banners,…
Nescafe Dolce Gusto Influencers marketing
Κάψουλες πρόγραμμα ανακύκλωσης…
Nescafe Dolce Gusto & Starbucks επίσημες…

Digital marketing Campus (training program)
Εκπαίδευση (Hand over) στους καινούργιους…
Δημιουργία παρουσιάσεων & οδηγίες για τις…

5.4.1. INFLUENCERS MARKETING CAMPAIGN
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Στα πλαίσια της ενδυνάμωσης της παρουσίας του brand μας Nescafe dolce gusto στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης αποφασίστηκε από το τμήμα, η επιλογή του Instagram σαν κύριο μέσο
χρήσης κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως είδαμε στο θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας, μία νέα τάση στην αγορά είναι η
διαφήμιση των προϊόντων μίας εταιρείας, μέσω του Instagram. Οι «influencers» είναι
άνθρωποι- προσωπικότητες οι οποίοι έχουν μεγάλο αριθμό ακολουθούν (followers), δηλαδή
ατόμων που αλληλεπιδρούν στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έχουν την
δυνατότητα να μοιραστούν μαζί τους ψηφιακό περιεχόμενο που αφορά τις συνήθειες τους,
τις προτιμήσεις, με αποτέλεσμα να μπορούν να τους επηρεάσουν. Σε αυτό το κομμάτι και
σύμφωνα με μελέτες που έχουν δείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι που αποτελούν δημοφιλή και
αγαπημένα δημόσια πρόσωπα, έχουν μεγάλο αντίκτυπο και επίδραση στους «οπαδούς» τους.
Το κοινό έχει την τάση να ακολουθεί τις συνήθειες και προτιμήσεις τους, γιατί αυτές
θεωρούνται αξιόπιστες επιλογές, που θα επιθυμούσαν και οι ίδιοι να ακολουθήσουν κάποιο
τρόπο έχουν την τάση να τους μιμούνται.
Η διαδικασία που ακολουθήσαμε σαν τμήμα για να βρεθούν τα άτομα που θα ήταν τα
πρόσωπα της καμπάνιας ήταν η εξής : 1ο στάδιο ήταν η εύρεση συνεργατών μας. Οι
συνεργάτες θα μας βοηθούσαν με το δημιουργικό κομμάτι , την γραφιστική επιμέλεια, τις
διαδικασίες της εκτέλεσης της καμπάνιας, αλλά και την επικοινωνία με τους «influencers»
που θα επιλέγονταν. Μέσο ενός διαγωνισμού που διεξήγαμε επιλέχθηκε η εταιρεία που μας
παρουσίασε τις καλύτερες και πιο καινοτόμες ιδέες για την καμπάνια μας.
Το επόμενο στάδιο ήταν η επιλογή και η ανάθεση της καμπάνιας σε γνωστές
προσωπικότητες του «Instagram», τα κριτήρια επιλογής των ανθρώπων αυτών, σχετιζόταν με
το «προφίλ» που εξέπεμπαν προς το κόσμο και το κοινό που τους ακολουθούσε πιστά.
Θεωρήθηκε απαραίτητο το κοινό των influencer να συνάδει με το στοχευόμενο «προφίλ» του
καταναλωτή που θέλαμε να προσελκύσουμε και δυνητικά να μπορούσε να αποτελέσει ένα
αξιόπιστο καταναλωτή των προϊόντων μας. Επιπλέον η χρηματοδότηση του εγχειρήματος
ήταν συγκεκριμένη και περιοριστική, επομένως έπρεπε να βρούμε άτομα τα οποία θα
συνδύαζαν μεγάλο αριθμό κοινού «ακολουθούν», αλλά παράλληλα θα ήταν προσωπικότητες
που θα εξέπεμπαν το μήνυμα που θέλαμε να περάσουμε στον καταναλωτή. Αφού έγινε η
επιλογή των προσώπων της καμπάνιας που θα διαφήμιζαν τα προϊόντα μας, ακολούθησε η
σύναψη συμφωνητικών με την υπογραφή των συμβολαίων.
3ο στάδιο αποτελούσε ο σχεδιασμός και η σύνδεση των προσώπων με συγκεκριμένα
προϊόντα από το brand μας. Ακόμα ήταν απαραίτητο να βρεθούν οι κατάλληλες ημερομηνίες
κατά τις οποίες θα έβγαιναν «live» τα βίντεο με τα οποία τα δημόσια πρόσωπα θα διαφήμιζαν
προϊόντα μας. Επιλέχθηκαν τρεις εμπορικές ημερομηνίες κατά τις οποίες σύμφωνα με την
εκτίμηση μας θεωρήσαμε ότι οι influencers θα έχουν την μεγαλύτερη διαδραστικότητα με το
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κοινό τους, καθώς επίσης θα αποτελούσαν και ημερομηνίες που θα πραγματοποιούσε το
καταναλωτικό κοινό τις περισσότερες αγορές του.
Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας, ήταν το σχεδιαστικό και το κομμάτι της υλοποίησης.
Σε αυτό το σημείο επιλέχθηκε το περιεχόμενο και τα κείμενα, με το μήνυμα που θα θέλαμε
να περάσουμε στο καταναλωτικό κοινό, προκειμένου να τους παρακινήσουμε να προτιμήσουν
τα προϊόντα μας. Η διάρκεια της προετοιμασίας για την καμπάνια, μέχρι να βγει στον αέρα
διήρκησαν γύρω στις 20 μέρες.

Ένα ακόμα έργο το οποίο ανέλαβα κατά την διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης, ήταν η
ανανέωση όλου του ψηφιακού περιεχομένου για τα brands (Starbucks at home και Nescafe
Dolce Gusto).,η οποία αποτέλεσε μία αρκετά χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία. Το
ψηφιακό περιεχόμενο που διαθέταμε για τα δύο μας brands στη NESTLE ήταν παλαιότερων
ετών, ελλιπές και είχε κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την σημερινή εποχή. Ένα ακόμα
πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν οι πολλοί και διαφορετικοί «κωδικοί» ( διαφορετικά
προϊόντα ενός brand), που διαθέταμε αλλά και η συνεχής «κινητικότητα» των κωδικών με
κάποιους να αφαιρούνται και άλλους να προστίθενται στον κατάλογο του brand. Έπρεπε
λοιπόν όλο το περιεχόμενο να συνάδει με τις καινούργιες συσκευασίες και με τα νέα προϊόντα
που μόλις είχαν κυκλοφορήσει στην αγορά.
Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε με την χρήση της ειδικής πλατφόρμα που διαχειρίζεται η
Nestle, με όλο το ψηφιακό περιεχόμενο που διαθέτει με τα προϊόντα για όλες τις αγορές
παγκοσμίως. Mέσω της πλατφόρμα λοιπόν Content Hub έπρεπε να εντοπίσω όλες εκείνες τις
φωτογραφίες, βίντεο και γενικά το υλικό που απευθυνόταν στα καινούργιά προϊόντα μας. Μια
δυσκολία που αντιμετώπισα ήταν ο μεγάλος όγκος και ποικιλία των κωδικών καθώς για το
brand Nescafe Dolce Gusto κυκλοφορούσαν πάνω από 25 κωδικοί και πάνω από 15 για
Starbucks. Επομένως έπρεπε να επιλέξω το ψηφιακό περιεχόμενο για κάθε κωδικό, που όμως
απευθύνονταν αποκλειστικά στην ελληνική αγορά και όχι του εξωτερικού, καθώς υπήρχαν
μικρές διαφοροποιήσεις στα προϊόντα της αγοράς του εξωτερικού.
Το εικαστικό αυτό υλικό έπρεπε να περιλαμβάνει φωτογραφίες από τις συσκευασίες από
όλες τις δυνατές γωνίες λήψης. Οι φωτογραφίες με τα διατροφικά συστατικά των προϊόντων
ήταν επίσης απαραίτητες . Επιπλέον το υλικό το οποίο δεν είχε δημιουργηθεί στην πλατφόρμα,
έπρεπε μέσω συνεργαζόμενης ελληνικής εταιρείας, που ειδικεύεται στις γραφιστικές
σχεδιάσεις, να το δημιουργήσουμε από τη αρχή, χρησιμοποιώντας αρχεία με μακέτες,
δημιουργώντας έτσι εικαστικό ψηφιακό περιχεόμενο από την αρχή.
Άλλο ένα κομμάτι του εγχειρήματος ήταν η ανανέωση και ενδυνάμωση του ψηφιακού
υλικού, καθώς ο ανταγωνισμός της αγοράς αλλά και η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπόριού
στις μέρες μας, απαιτούσε ψηφιακό υλικό πολύ υψηλών προδιαγραφών με φωτογραφίες και
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βίντεο υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας. Έμφαση δινόταν στις λεπτομέρειες, στο πρωτότυπο
εμπορικό και πλούσιο περιεχόμενο με σκοπό την ενίσχυση της εικόνας και την προβολής των
προϊόντων στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Εκτός από τις φωτογραφίες εστιάσαμε ακόμα σε
βίντεο, banners με αναλυτικά κείμενα και λεπτομερή περιγραφές των χαρακτηριστικών για
τα προϊόντα . Ο σκοπός ήταν η εικόνα που θα αποκτήσει ο καταναλωτή για τα προϊόντα των
brands μας, να είναι πολύ ελκυστική στο μάτι για να τον παρακινήσει να δοκιμάσει τα
προϊόντα της Nestle.
Το εν λόγο εγχείρημα με την ανανέωση όλου του ψηφιακού περιεχομένου, διήρκησε
περίπου ένα μήνα, μέχρι να παραδοθεί στο τμήμα το έτοιμο ανανεωμένο και πλήρες,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που μου ανατέθηκε.

5.5. ΓΝΏΣΕΙΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ

Η Πρακτική μου άσκηση στη NESTLE Hellas Α.Ε περιλάμβανε τόσο την εκπαίδευση μου,
σε εσωτερικές διαδικασίες και τα συστήματα της εταιρείας, όσο και την ανάληψη και
υλοποίηση έργων σχετικά με το τμήμα marketing της εταιρείας.
Οι δραστηριότητες αναλυτικά όσον αφορά την εκπαίδευση:
•

Ανάλυση της δομής της εταιρείας, εστίαση στην διατμηματικότητα και γνωριμία με
τους κυριότερους συνεργάτες.

•

Ανάθεση καθηκόντων κάθε μέλους του τμήματος marketing, καθορισμός των δικών
μου καθηκόντων

•

Μελέτη εγχειρίδιων και εκπαιδευτικού υλικού (βίντεο) της εταιρείας σχετικά με το
τμήμα marketing.

•

Εκπαίδευση στις πλατφόρμες της Nestle, αποκλειστικά για το ψηφιακό περιεχόμενο,
συστήματα ERP ( Sap), ανανέωση και διατήρηση των βάσεων δεδομένων του
τμήματος (κυρίως Excel).

Οι δραστηριότητες όσον αφορά την εκπλήρωση έργων:
•

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (βίντεο και παρουσιάσεων) για εκπαιδεύσεις,
άλλων τμημάτων ενδοεταιρικά.

•

Δημιουργία παρουσιάσεων για τις εσωτερικές & εξωτερικές συναντήσεις

•

Xρήση πλατφόρμες λογισμικού: content Hub, content Factory, Service now, Sap
σχετικά με το κομμάτι του περιεχομένου και την βελτίωση των δεικτών του.

•

Εβδομαδιαία καταγραφή όλων των προωθητικών ενεργειών της εταιρείας αλλά και
του ανταγωνισμού.
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6.ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις και κυρίως στις πολυεθνικές εταιρείες οι τομείς του μάρκετινγκ
και της επικοινωνίας γίνονται ολοένα και πιο σημαντικοί.
Η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις αγορές δημιουργούν την ανάγκη για
την θέσπιση και στην συνέχεια την επίτευξη ακόμα πιο υψηλών εμπορικών στόχων.
Αυτή η τάση, η οποία συνδυάζεται με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης,
καθιστά αναγκαία την αναζήτηση και τη δημιουργία μεθόδων, συστημάτων και εργαλείων για
την καθημερινή και την συστηματική προσέλκυση νέων πελατών.
Η ανάπτυξη του πελατολογίου μιας επιχείρησης με νέα άτομα επιτυγχάνεται μέσω
ολοκληρωμένων συστημάτων και διαδικασιών επικοινωνίας τόσο πριν όσο και μετά την
πώληση.
Για το λόγο αυτό οι ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ (integrated marketing
communications) αποκτούν ολοένα και σημαντικότερη βαρύτητα. Είναι σημαντικό λοιπόν να
δούμε τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία επικοινωνίας και διαφήμισης υποστηρίζουν την
επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων και των οργανισμών καθώς και τον βαθμό στον οποίο
επιδρούν στη συμπεριφορά του καταναλωτή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την καλύτερη επεξήγηση της εφαρμογής των IMC
πραγματοποιείται εκτενής χρήση μελετών περιπτώσεων (case studies) σε επιχειρήσεις
διαφόρων κλάδων οι οποίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του τουρισμού.
Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, ως στόχος τέθηκε η ανάλυση των
βασικών ορισμών, καθώς και τα μοντέλα με τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες
εταιρίες, μέσω του digital marketing, προκειμένου να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους και την
διαδραστικότητα με το καταναλωτικό κοινό.
Εξετάσαμε περιληπτικά τις σύγχρονες τάσεις και τα εργαλεία αξιοποίησης του διαδικτύου
στον τομέα των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με γνωστά μέσα διαφήμισης και επικοινωνίας.
Από τη μελέτη και παρουσίαση εξάγονται μια σειρά από συμπεράσματα για τα οφέλη που
προκύπτουν από την αξιοποίηση της επικοινωνίας Μάρκετινγκ.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι μέσα από την κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων
Μάρκετινγκ οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν όλα τα
διαθέσιμα κανάλια προώθησης και πώλησης των προϊόντων και των υπηρεσιών.
46

Οι ολοκληρωμένες επικοινωνίες Μάρκετινγκ λειτουργούν ως δίαυλος που ενώνει τους
επιχειρηματικούς στόχους με την συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού.
Όπως προέκυψε από τα ευρήματα της βιβλιογραφικής έρευνας, οι καταναλωτές μπορούν
τελικά να επηρεαστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα μηνύματα που εκπέμπονται από
επιχειρήσεις που συστηματικά υιοθετούν πολλούς καλούς συνδυασμούς τεχνικών
επικοινωνίας και προώθησης. Αυτό συμβαίνει διότι στις σύγχρονες καταναλωτικές και
ανταγωνιστικές αγορές η απόφαση για την επιλογή ενός προϊόντος, κρίνεται από το βαθμό στον
οποίο η επιχείρηση είναι σε θέση να γνωρίζει τις ανάγκες όχι μόνο των υπαρχόντων
καταναλωτών αλλά και των νέων.

7.ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Για να επιτευχθούν οι στόχοι μιας σύγχρονης επιχείρησης απαιτείται αγώνας ως προς την
προσέλκυση νέων πελατών. Η ανάπτυξη του πελατολογίου επιτυγχάνεται μέσω
ολοκληρωμένων συστημάτων και διαδικασιών επικοινωνίας τόσο πριν όσο και μετά την
πώληση.
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, ως στόχος τέθηκε η ανάλυση των βασικών ορισμών,
τα μοντέλα και οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες εταιρίες μέσω του digital
marketing, προκειμένου να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους και την διαδραστικότητα με το
καταναλωτικό κοινό.
Όπως είδαμε, το κομμάτι της βελτίωσης της επικοινωνίας με τον καταναλωτή είναι πολύ
σημαντικό, είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω της χρήσης πολλαπλών και ολοκληρωμένων
επικοινωνιών marketing, χρησιμοποιώντας τα

ηλεκτρονικά κανάλια που υπάρχουν

διαθέσιμα. Η προσέγγιση που χρησιμοποιούν πλέον οι σύγχρονες εταιρείες μέσω του digital
marketing και των δυνατότητων του έχουν ως στόχο να προσεγγίσουν τον καταναλωτή με μια
ολιστική και πληρέστερή προσέγγιση, η οποία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αποδείχθηκε πιο
αποδοτική σε σχέση με την παραδοσιακή. Με αποτέλεσμα να κερδίσει έδαφος στις πρακτικές
marketing που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες μεγάλες εταιρείες..
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8.ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

Είναι σημαντικό για τις εταιρείες να κατανοήσουν τη σχέση και τις εκβάσεις από τις
διάφορες δραστηριότητες επικοινωνίας. Καθώς το μάρκετινγκ μπορεί να είναι κερδοφόρο για
τις εταιρείες στη βιομηχανία, δεν είναι ξεκάθαρο αν τα αποτελέσματα θα είναι ίδια για όλες
τις βιομηχανίες και για όλα τα προϊόντα.
Εξαιτίας του βαθμού μεταβλητότητας των καταναλωτικών συνηθειών και του ανταγωνισμού
που κυριαρχεί στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης σε
μελλοντικές εργασίες η προσαρμοστικότητα των ολοκληρωμένων επικοινωνιών Μάρκετινγκ
στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα
ανάπτυξης ενός δυναμικού μοντέλου μέτρησης και αξιολόγησης της συνεκτικότητας μεταξύ
των ολοκληρωμένων επικοινωνιών Μάρκετινγκ και της καταναλωτικής συμπεριφοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διάγραμμα 1. Απλό μοντέλο διαδικασίας Μάρκετινγκ σε πέντε βήματα (προσαρμογή
από Armstrong & Kotler, 2009)
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