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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε µε στόχο να µελετηθεί πως το διαδίκτυο
και οι υπηρεσίες που προσφέρει µπορούν να συµβάλλουν στην προώθηση µιας µικροµεσαίας επιχείρησης. Αναλυτικότερα, εξετάζει τους επιµέρους τοµείς που συνεισφέρουν στην ανάδειξη µιας µικροµεσαίας επιχείρησης στο διαδικτυακό χώρο, όπως
είναι τα social media, η ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα, το ηλεκτρονικό εµπόριο, η
διαδικτυακή διαφήµιση και το διαδικτυακό marketing.
Επιπρόσθετα, µελετά την περίπτωση του ofarmakopoiosmou.gr, ενός ηλεκτρονικού
φαρµακείου. Αναλύεται σε ποιο βαθµό έχει επωφεληθεί η επιχείρηση από τη χρήση
του διαδικτύου, καθώς επίσης και τα ηλεκτρονικά µέσα που χρησιµοποιούνται. Τέλος, αναφέρεται κατά πόσο το ελληνικό αγοραστικό κοινό έχει εξοικειωθεί µε τις ηλεκτρονικές αγορές.

Λέξεις κλειδιά: διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα, ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα, ηλεκτρονικό εµπόριο, διαδικτυακό µάρκετινγκ, διαδικτυακή διαφήµιση, µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, ηλεκτρονικό έγκληµα
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ABSTRACT

This thesis has been prepared in order to study how the internet and the services provided can help to promote a small and medium sized enterprise. Specifically, it examines the subsectors that contribute to the promotion of a small and medium sized enterprise in the online space, such as social media, e-business, e-commerce, online advertising and e-marketing.
Furthermore, the case study regards to the ofarmakopoiosmou.gr, an online pharmacy.
It is analyzed to which extent the enterprise has been benefited by the use of the internet, as well as the electronic media that are used. Finally, it is mentioned to what extent the Greek buying public has been familiarized with online shopping.

Keywords: internet, social media, e-business, e-commerce, e-advertising, emarketing, small and medium enterprises, cybercrime
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας είχε ως αποτέλεσµα τη διάδοση και εξέλιξη του
διαδικτύου. Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον µέρος της καθηµερινότητας σε ένα ιδιαίτερα
µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού σε ολόκληρο τον κόσµο, κάνοντας το αυτόµατα ένα
ισχυρό µέσο προβολής τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελµατικής ζωής. Το
ισχυρό αυτό µέσο, ήταν το κίνητρο ώστε να δηµιουργηθούν νέες υπηρεσίες στο χώρο
του διαδικτύου, όπως τα social media ή ακόµα και να εξελιχθούν υπάρχοντα παραδοσιακά µοντέλα σε διαδικτυακά, όπως το e-marketing. Οι υπηρεσίες που παρέχονται
από το διαδίκτυο, µπορούν να ορισθούν ως τα θεµέλια για την εξέλιξη µιας επιχείρησης.
Τα social media αποτελούν υπηρεσίες µέσω των οποίων µια επιχείρηση µπορεί να
προβάλει κάθε της δραστηριότητα, ανά πάσα ώρα και στιγµή, δίχως κόστος. Επιπλέον, η ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα, µέσω της οποίας δηµιουργήθηκε και το ηλεκτρονικό εµπόριο, αποτελεί κινητήρια δύναµη ανάπτυξης µιας επιχείρησης, πληρώντας κάθε ανάγκη της επιχείρησης. Η διαδικτυακή διαφήµιση και το e-marketing
µπορούν επίσης να συµβάλλουν στην προώθηση της εικόνας µιας επιχείρησης, µε
αρκετά µικρό κόστος. Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι ικανές να αναδείξουν ακόµα και
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες κατατροπώνονται µε µεγαλύτερη ευκολία
από τις µεγάλες επιχειρήσεις, ή υποκύπτουν στην οικονοµική κρίση. Οι παροχές των
υπηρεσιών του διαδικτύου ασφαλώς συνοδεύονται και από µειονεκτήµατα. Μερικά
εξ αυτών είναι η λάθος χρήση των µέσων αυτών ή ο κίνδυνος της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας.
Αντικείµενο αυτής της εργασίας είναι η µελέτη των παραπάνω υπηρεσιών και η ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων τους, καθώς και οι τρόποι λειτουργίας τους, ως απώτερο σκοπό την προώθηση µιας µικροµεσαίας επιχείρησης. Στο
πρώτο µέρος της εργασίας παρατίθενται τα θεωρητικά στοιχεία της µελέτης, ενώ στο
δεύτερο, το ερευνητικό µέρος, η µελέτη περίπτωσης µιας µικροµεσαίας επιχείρησης.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια του διαδικτύου, η ιστορική του αναδροµή, καθώς και η ανάπτυξη του τα τελευταία χρόνια. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται
η έννοια των social media, των παροχών του τόσο στον προσωπικό όσο και στον επαγγελµατικό τοµέα και οι κατηγορίες του. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται εκτενέστερα η ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα, οι υπηρεσίες που προσφέρει, καθώς επίσης
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και τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της χρήσης της. Οµοίως, στο τέταρτο
κεφάλαιο αναλύεται η δύναµη του ηλεκτρονικού εµπορίου για µια επιχείρηση. Πιο
συγκεκριµένα, εκτίθενται η εννοιολογική διασαφήνιση του ηλεκτρονικού εµπορίου,
τα µέσα που χρησιµοποιεί και τα αγαθά που προσφέρει. Επίσης, αναλύεται και η σηµασία της εξυπηρέτησης του αγοραστικού κοινού και η συµπεριφορά του.
Στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφεται η σηµασία του e-marketing και οι κατηγορίες που
περιλαµβάνει. Το έκτο κεφάλαιο περιγράφεται διεξοδικά η σηµασία της διαδικτυακής
διαφήµισης και οι µορφές της. Στο έβδοµο κεφάλαιο παρατίθενται οι γενικές έννοιες
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και επιδόσεις και οι παράγοντες αποτυχίας
τους. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι µορφές του ηλεκτρονικού εγκλήµατος που µπορούν να αποβούν µοιραίες για µια επιχείρηση, οι τρόποι αντιµετώπισης τους και η σχετική νοµοθεσία.
Στο δεύτερο µέρος της εργασίας παρατίθεται η µελέτη περίπτωσης µιας µικροµεσαίας
επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χώρο του διαδικτύου. Πιο συγκεκριµένα, στο
ένατο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό φαρµακείο ofarmakopoiosmou.gr και
τα µέσα που χρησιµοποιεί κατά τη δραστηριοποίηση του στο διαδίκτυο. Επιπλέον,
περιγράφεται εάν η ενασχόληση της επιχείρησης µε τις υπηρεσίες που προσφέρονται
από το διαδίκτυο, έχει ωφελήσει την επιχείρηση.
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Για τη διεξαγωγή της έρευνας, πραγµατοποιήθηκε ποιοτική έρευνα. Ειδικότερα, εφαρµόστηκε δοµηµένη µορφή συνέντευξης, όπου δόθηκαν έντεκα ερωτήσεις στον
συνεντευξιαζόµενο, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ως σκοπός της έρευνας χαρακτηρίζεται η ανάδειξη της µικροµεσαίας επιχείρησης ofarmakopoiosmou.gr, σε συνδυασµό µε τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει το διαδίκτυο, έχοντας ως κύριο
στόχο την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
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ΜΕΡΟΣ Α’: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο 1: ∆ιαδίκτυο – Γενικές Έννοιες

1.1 Τι είναι το διαδίκτυο;

Η ιστορία του διαδικτύου (Internet) ξεκίνησε στο τέλος της δεκαετίας του 1960 από
το Advanced Research Projects Agency (ARPA) των ΗΠΑ µε τη δηµιουργία του
ARPANET1. Αρχικός στόχος ήταν η διασύνδεση των υπολογιστικών δικτύων σε διάφορες περιοχές, χωρίς να καταρρέει σε περίπτωση καταστροφής µερικών κόµβων
του. Το στόχο αυτό διατηρεί µέχρι σήµερα το Internet. Η ετυµολογία του προέρχεται
από τη σύνθεση των λέξεων ∆ιασύνδεση ∆ικτύων. Στα αγγλικά, ο όρος Internet δηµιουργήθηκε από τη συνένωση των λέξεων International Network που σηµαίνουν ∆ιεθνές ∆ίκτυο Υπολογιστών και αποτελεί ένα ηλεκτρονικό σύστηµα επικοινωνίας2. Ο
Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web ή WWW) είναι µια από τις κυριότερες υπηρεσίες
του διαδικτύου. Πρόκειται για ένα δίκτυο υπερκειµένων (hypertext) που βρίσκονται
διασκορπισµένα σε διάφορα µέρη του πλανήτη χωρίς γεωγραφικά όρια, τα οποία επικοινωνούν µεταξύ τους ανταλλάσσοντας δεδοµένα Οι διακοµιστές (servers) που φιλοξενούν τα υπερκείµενα, επικοινωνούν µε τους πελάτες (clients) δίνοντας στο χρήστη την πληροφορία που επιθυµεί. Βασική προϋπόθεση για να µπορεί ο χρήστης να
έχει πρόσβαση στις πληροφορίες είναι η χρήση του κατάλληλου φυλλοµετρητή (web
browser)3.
Το διαδίκτυο προσφέρει στο χρήστη πλήθος δυνατοτήτων, διευκολύνοντας και εξελίσσοντας την προσωπική του ζωή και συνάµα αποτελεί ένα ισχυρό και σύγχρονο
µέσο για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του µάρκετινγκ. Ένας απλός χρήστης µπορεί πλέον µε µεγάλη ευκολία να αναζητήσει πληροφορίες από οποιαδήποτε
βιβλιοθήκη στον πλανήτη και όχι µόνο, να γνωρίσει άλλους ανθρώπους από διαφορε1

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=94572, 6/11/2013.

2

Τσακλαγκάνος, Α. Α., (χ.χ.), Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ, Τόµος ΙΙ, Αθήνα, εκδ. Αδελφών

Κυριακίδη α.ε., σελ. 25-26.
3

Γεωργιάδου, Γ.Ε, Τριανταφύλλου, Γ.Ε., Οικονιµίδης, Α.Α., (2011), e-Οικονοµία, Εµπόριο,

Μάρκετινγκ, ∆ιακυβέρνηση, εκδ. ΤΖΙΟΛΑ, σελ. 17.
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τικά σηµεία του πλανήτη ή να επικοινωνήσει µε ήδη υπάρχουσες γνωριµίες από κάθε
µέρος της γης. Επίσης, µπορεί να εµπλουτίσει την ενηµέρωση του, την ψυχαγωγία
του καθώς και να διεκπεραιώσει προσωπικές ή επαγγελµατικές του συναλλαγές. Όσον αφορά τον επαγγελµατικό τοµέα, τα οφέλη του αφορούν τόσο τις µικροµεσαίες
όσο και τις µεγάλες επιχειρήσεις. Οι παραδοσιακές µορφές επικοινωνίας, όπως η διαφήµιση, το µάρκετινγκ και οι δηµόσιες σχέσεις, έχουν εξελιχθεί στο χώρο του διαδικτύου προσφέροντας σε µια επιχείρηση τη δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές και
ταυτόχρονα, τη µείωση κόστους της.4
Η διάδοση του οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και
η απήχηση του είναι τεράστια καλύπτοντας κάθε κοινωνικοοικονοµικό στρώµα. Τα
τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί αύξηση των χρηστών οι οποίοι δεν χρησιµοποιούν το διαδίκτυο µόνο ως µέσο επικοινωνίας ή πληροφόρησης, αλλά και ως µέσο αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών. Αυτό συµβαίνει διότι το διαδίκτυο παρέχει στους καταναλωτές ποικίλους τρόπους για να έρχονται σε επαφή µε τις επιχειρήσεις, κάνοντας
την αγορά και την πώληση εξαιρετικά ανταγωνιστική σε παγκόσµιο επίπεδο. Επιπλέον, ο ρυθµός της παγκοσµιοποίησης έχει επηρεαστεί σε σηµαντικό βαθµό από το διαδίκτυο, γεγονός που διευκολύνει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση µεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων που χωρίζονται από απόσταση.

4

Ζώτος, Χ. Γ. (2008), ∆ιαφήµιση. Σχεδιασµός- Ανάπτυξη- Αποτελεσµατικότητα, 5η έκδοση,

Θεσσαλονίκη, εκδ. UNIVERSITY STUDIO PRESS, σελ. 504.
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Κεφάλαιο 2: Κοινωνικά ∆ίκτυα

2.1 Τι είναι τα social media;

Ως κοινωνικά δίκτυα (social media) ορίζονται οι κοινωνικές δοµές οι οποίες απαρτίζονται από άτοµα τα οποία διέπονται από συγκεκριµένες κοινωνικές σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε µορφή ανθρώπινης σχέσης που µπορεί να
υπάρχει µεταξύ δυο ή περισσοτέρων ατόµων π.χ. επαγγελµατικές, προσωπικές, κοινά
ενδιαφέρονται κ.τ.λ. Η θεµατολόγια των κοινωνικών δικτύων ποικίλει λόγω του πλήθος χρηστών, οι οποίοι µπορεί να ενδιαφέρονται είτε για τη δηµιουργία φιλίας, είτε
για εύρεση εργασίας, είτε απλώς για να µοιραστούν µε τους υπόλοιπους χρήστες τα
νέα της καθηµερινότητάς τους ή ακόµα και να ενηµερωθούν για την επικαιρότητα ή
τις τάσεις της αγοράς5. Συνεπώς, η εισβολή των social media στην καθηµερινότητα
των ανθρώπων, έχει ως αποτέλεσµα την ένταξη τόσο των προσωπικών επαφών όσο
και των επαγγελµατικών σε µια διαδικτυακή κοινότητα που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τα εκµεταλλευτεί ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα του.

2.2 Social media στον προσωπικό τοµέα

Όσον αφοράν τον προσωπικό τοµέα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει
µε υπάρχουσες φιλίες του ή να δηµιουργήσει νέες, καθώς επίσης και να ενηµερώσει
τους υπόλοιπους χρήστες για την τοποθεσία του. Επιπλέον, ένα µεγάλο ποσοστό των
χρηστών των social media, τα προτιµά για την ψυχαγωγία του κυρίως µέσω των βίντεο και των παιχνιδιών. Σηµαντική δυνατότητα αποτελεί η ενηµέρωση σε διάφορους
τοµείς. Αρχικά, ο χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί για την τάση της αγοράς καθώς επίσης και για τα προϊόντα ή της υπηρεσίες µιας επιχείρησης. Η ευχέρεια αυτή, επιτρέπει την αλληλεπίδραση µεταξύ του χρήστη και µιας επιχείρησης, βοηθώντας τον να
εκφράσει την απορία του σχετικά µε κάποιο προϊόν/ υπηρεσία ή την κριτική του. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος παύει πλέον να είναι παθητικός σε δηµοσιευµένες ειδήσεις που άλλοτε δεν µπορούσε να εκφράσει την αντίρρηση του. Για
5

http://koinwnikadiktua.blogspot.gr/p/blog-page_306.html?m=1, 7/11/2013.
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παράδειγµα, στον παρελθόν στην περίπτωση που ένας αναγνώστης εφηµερίδας διαφωνούσε µε ένα δηµοσίευµα, δεν µπορούσε να εκφράσει την αντίθεση του. Πλέον
αυτό δεν ισχύει στα social media. Όλοι πλέον έχουν φωνή. Τέλος, καθιστάται εφικτή
η εντατική παρακολούθηση των αγγελιών εργασίας, από τις ίδιες τις εταιρείες.6
Η ροή της πληροφορίας στα κοινωνικά δίκτυα πραγµατοποιείται αποκλειστικά από
τους χρήστες, οι οποίοι αντιλαµβανόµενοι την επικοινωνιακή δύναµη που τους δίνεται, επιλέγουν τη θεµατολογία, καθώς και το υποσύνολο των εταίρων χρηστών που
θα το διαδώσουν. Ο κάθε χρήστης συµβάλλει στη δηµιουργία µιας κεντρικής πληροφορίας, που έχει προκύψει συνδυαστικά από υποπληροφορίες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι γνωστές στους υπόλοιπους επιµέρους χρήστες.

2.3 Social media στον επαγγελµατικό τοµέα

Τα social media ωστόσο, µπορούν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιµα στην ανάπτυξη µιας
επιχείρησης, ανεξάρτητα από το πόσο µικρή ή µεγάλη είναι. Πιο συγκεκριµένα, µια
επιχείρηση δύναται να προωθηθεί και να διαφηµιστεί σε µεγάλο βαθµό. Η ανάρτηση
ενηµερώσεων στον εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο για το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχεται, καθώς και τα νέα της επιχείρησης, όπως κάποιο event, συµβάλλουν στην
προώθηση της επιχείρησης. Οµοίως και µε την διαφήµιση. Ο παραδοσιακός τρόπος
διαφήµισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδες), ήταν ιδιαίτερα δαπανηρός.
Αυτό δεν ισχύει για τη διαφήµιση µέσω των social media, όπου το κόστος είναι σχεδόν µηδαµινό. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί πως το γεγονός αυτό, δεν σηµαίνει
πως η παραδοσιακή µέθοδος διαφήµισης δεν παραµένει η κυρίαρχη. Επιπρόσθετα, ο
διαχειριστής µιας επιχείρησης, µπορεί να ενηµερωθεί για την εξέλιξη της αγοράς, άλλα και για το µέγεθος της ανταγωνιστικότητας που καλείται η επιχείρηση του να αντιµετωπίσει. Μια πολύτιµη δυνατότητα που προσφέρουν τα social media, είναι η ελευθερία έκφρασης της άποψης των καταναλωτών/ χρηστών σχετικά µε τη δράση της
επιχείρησης και τα προϊόντα της. Η κριτική των χρηστών, είτε είναι θετική είτε αρνητική, ενδέχεται να συνεισφέρει αισθητά στη βελτίωση της εταιρείας, µια εξέλιξη που

6

Miltesky, I., J., (2010), Principles of Internet Marketing, New Tools and Methods for Web Devel-

opers, Boston, ed. Course Technology, Cengage Learning, p. 100
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δεν ωφελεί µόνο την επιχείρηση, αλλά και τη βελτίωση του προϊόντος για τον καταναλωτή. Τέλος, όπως αναφέρθηκε και στα χαρακτηριστικά για την προσωπική χρήση
των social media, έτσι και σε αυτή την κατηγορία, η επιχείρηση µπορεί πλέον να απαντήσει άµεσα σχετικά µε κάποιο δυσφηµιστικό άρθρο, ενώ στο παρελθόν κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό. Ένα θεµελιώδης χαρακτηριστικό των social media είναι η χρήση- φιλτράρισµα των προσωπικών στοιχείων που προκύπτουν από το profile του
χρήστη. Τέτοια στοιχεία αποτελούν τοποκεντρικά χαρακτηριστικά (περιοχή κατοικίας, µέρη που έχει επισκεφθεί ο χρήστης), ενδιαφέροντα, επαγγελµατικά χαρακτηριστικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για στοχευµένη διαφήµιση ή δεδοµένα σε
έρευνες marketing (χαρακτηριστικό παράδειγµα, οι διαφηµίσεις µέσω facebook).
Είναι αναγκαίο να επισηµανθεί πως η επίδραση των social media σε µια επιχείρηση
δεν είναι πάντοτε θετική. Ενδεχοµένως, µια δυσφηµιστική δηµοσίευση να αρκεί ώστε
να καταρρεύσει ακόµα και µια µεγάλη επιχείρηση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η δηµοσίευση ενός βίντεο στο Youtube από δύο υπαλλήλους των Domino’s
Pizza, οι οποίοι µόλυναν µια πίτσα που επρόκειτο να παραδοθεί στον πελάτη. Συνεπώς, το συµπέρασµα είναι πως οι µεγάλες εταιρείες µπορούν εύκολα να πέσουν θύµατα κακόβουλων δηµοσιεύσεων, ενώ οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν να εξελιχθούν στην αγορά µε ελάχιστο κόστος, δίχως να φοβούνται τόσο για τις δυσφηµιστικές αναρτήσεις, καθώς δεν αποτελούν ισχυρό ανταγωνιστή στην αγορά.

2.4 Κατηγορίες των Social media

Τα social media χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα µε τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο χρήστη. Οι βασικές κατηγορίες είναι οι εξής:

Blogging and Microblogging
Το Blogging αποτελεί µία από τις δηµοφιλέστερες υπηρεσίες που προσφέρει το
διαδίκτυο στις µέρες µας. Το Blog, όρος που προέρχεται από το συνδυασµό των
λέξεων web και log, ουσιαστικά επιτρέπει στο χρήστη να κρατάει µια µορφή
ηλεκτρονικών σηµειώσεων µε τη µορφή posts. H δοµή του δεν διαφέρει από το ένα
συµβατικό website µε τη διαφορά ότι η πληροφορία είναι περισσότερο
προσωποκεντρική.
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Ο πρώτος blogger ήταν ο Justin Hall φοιτητής του Swarthmore College ο οποίος
δηµιούργησε το 1990 το προσωπικό του ηλεκτρονικό ηµερολόγιο για ηλεκτρονικά
παιχνίδια. Σήµερα στο διαδίκτυο το blogging αποτελεί συνήθεια της πλειοψηφία των
χρηστών.
Η δοµή ενός blog αποτελείται από τις κατηγορίες και τις καταχωρίσεις. Η κάθε µία
καταχώρηση (post) ανήκει σε µία η περισσότερες κατηγορίες. Οι κατηγορίες συνήθως
είναι οργανωµένες σε ένα blog, µε τη µορφή κεντρικού µενού στην κορυφή του
ιστολογίου. Άλλο ένα σηµαντικό στοιχείο ενός blog είναι τα σχόλια των χρηστών
κάτω από κάθε καταχώρηση, καθώς και το στιλιστικό πρότυπο – template που
ουσιαστικά αφορά την εξωτερική εικόνα και τη χωροθέτηση του περιεχοµένου.
Μια από τις πιο διαδεδοµένες πλατφόρµες blogging είναι το blogger.com µε πάνω
από 1.000.000 ενεργά ιστολόγια. To blogger επιτρέπει στον κάθε χρήστη να
δηµιουργήσει 1 ή περισσότερα blogs, ανεξαρτήτως περιεχοµένου.
Το microblogging αποτελεί την εξέλιξη του παραδοσιακού blogging στο οποίο ο
χρήστης έχει περιορισµένο αριθµό χαρακτήρων στην καταχώρηση του. Μία άλλη
διαφορά του microblogging αποτελεί η έλλειψη κατηγοριών, µε το περιεχόµενο να
παρουσιάζεται µε χρονολογική σειρά στο προφίλ του εκάστοτε χρήστη.
Μία πολύ δηµοφιλής υπηρεσία microblogging αποτελεί το Twitter. Το βασικό
χαρακτηριστικό του Twitter είναι ότι ο κάθε χρήστης µπορεί να δηµοσιεύσει ένα post
(Tweet), µεγέθους µέχρι και 140 χαρακτήρες στο προσωπικό του προφίλ. Μπορεί
επιπλέον να σχολιάσει την ανάρτηση κάποιου άλλου χρήστη, να την αναδηµοσιεύσει
ή και να την προσθέσει στις αγαπηµένες του αναρτήσεις. Επιπλέον ο κάθε χρήστης
µπορεί να στέλνει απευθείας µηνύµατα σε άλλους χρήστες ή να τους ακολουθεί ώστε
να έχει τη δυνατότητα ενηµέρωσης για τις αναρτήσεις τους.
Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό του Twitter αποτελούν οι τάσεις (Trends). Ένας
προηγµένος αλγόριθµος δηµιουργηµένος από τους µηχανικούς του Twitter φιλτράρει
τις αναρτήσεις των χρηστών σε καθηµερινή βάση και εξάγει τις πιο διαδεδοµένες και
περισσότερο χρησιµοποιηµένες λέξεις . Αποτέλεσµα αυτού είναι η κατηγοριοποίηση
αναρτήσεων βάση αυτού του θέµατος, µε απότοκο την ευκολότερη πρόσβασή τους
από το χρήστη.
Μία παρόµοια λειτουργία µε τα Trends αποτελούν τα hashtags, µε τη διαφορά ότι εδώ
ο χρήστης προσθέτει λέξεις κλειδιά (hashtags) ο ίδιος στις αναρτήσεις του, όπου
κατηγοριοποιούνται µαζί µε αυτές άλλων χρηστών ανά λέξη κλειδί.
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Κοινωνικά δίκτυα
Τα κοινωνικά δίκτυα είναι µία από τις πιο σύγχρονες και συνάµα δηµοφιλείς τάσεις
του διαδικτύου. Εκατοµµύρια χρήστες ανά το κόσµο διατηρούν λογαριασµούς σε
πάνω από ένα κοινωνικά δίκτυα ταυτόχρονα.
Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ιστoτόπους, οι χρήστες των οποίων µπορούν να
αλληλεπιδράσουν µεταξύ του. Το προφίλ αποτελεί τη προσωπική σελίδα του χρήστη,
η οποία εµπεριέχει όλες τις πληροφορίες για αυτόν. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να
αποτελούνται

από

την

επαγγελµατική

κατάσταση,

προσωπική

κατάσταση,

προσωπικές φωτογραφίες, περιοχή διαµονής κ.α..
Οι χρήστες µπορούν να αλληλεπιδράσουν µεταξύ τους είτε αιτήµατα φιλίας είτε µε
σχολιασµό των αναρτήσεων αναγνωστών είτε µε τη βοήθεια τρίτων εφαρµογών για
παράδειγµα παιχνιδιών.
Το πιο γνωστό κοινωνικό δίκτυο των τελευταίων ετών αποτελεί το Facebook, που
πρωτοπαρουσιάστηκε από τον Mark Zuckeberk το 2004. Ουσιαστικά, αποτελεί ένα
χαρακτηριστικό

παράδειγµα

social

media

εµπεριέχοντας

όλα

τα

βασικά

χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού δικτύου: αλληλεπίδραση χρηστών µε µορφή
συσχετίσεων φιλίας, αναρτήσεις περιεχοµένου, εφαρµογές τρίτων(παιχνίδια κτλ.). Οι
χρήστες του Facebook µπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας µεταξύ τους µε
µηνύµατα ή ακόµα και µε τη µορφή chat.
Είναι χαρακτηριστικό το οποίο παρουσιάστηκε από το Facebook ήταν η δηµιουργία
groups χρηστών βάσει θεµατικών ενοτήτων. Πέρα από τα groups το facebook
παρουσίασε τη δυνατότητα δηµιουργίας fan pages ενός προϊόντος ή προσώπου ή µίας
εταιρείας, χαρακτηριστικό το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως για λόγους µάρκετινγκ.
Στις σελίδες αυτές οι χρήστες του Facebook µπορούν να κάνουν like και να
ενηµερώνονται σχετικά µε το προϊόν ή την υπηρεσία που αφορά η σελίδα αυτή,
καθώς και να συµµετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες όπως για παράδειγµα
διαγωνισµούς που έχουν αναρτηθεί.
Τέλος το Facebook παρουσίασε τη δυνατότητα δηµιουργίας events, σελίδων µε
συγκεκριµένο περιεχόµενο που αφορά κάποιο γεγονός. Ο κάθε χρήστης που είναι
προσκεκληµένος σε αυτό το γεγονός, µπορεί να δηλώσει το αν θα παρευρεθεί ή όχι,
καθώς και να κάνει κάποιο σχόλιο για το γεγονός αυτό.
Ένα πολύ γνωστό κοινωνικό δίκτυο είναι το LinkedIn το οποίο αποτελεί ουσιαστικά
µια µορφή ηλεκτρονικού βιογραφικού και µια ηλεκτρονική µορφή παρουσίασης των
επαγγελµατικών προσόντων των χρηστών του. Το προφίλ του χρήστη περιέχει όλα
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εκείνα τα στοιχεία που µπορούσαµε να βρούµε σε ένα παραδοσιακό βιογραφικό:
επαγγελµατικά προσόντα, µόρφωση, επαγγελµατική εµπειρία και προϋπηρεσία καθώς
και τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Ένα χαρακτηριστικό του είναι ότι οι χρήστες
µπορούν να πιστοποιήσουν τις ικανότητες άλλων χρηστών.
Επιπλέον στο LinkedIn µπορούν να δηµιουργηθούν εταιρικά προφίλ ώστε οι
εργοδότες, να έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν µέσα από αυτό τους
κατάλληλους εργαζόµενους, µε βάση τα προσόντα τους, την εκπαίδευσή τους και την
προϋπηρεσία τους.

Media sharing
Τα media sharing websites επιτρέπουν στους χρήστες τους το διαµοιρασµό και την
ανάρτηση αρχείων multimedia. Τα αρχεία αυτά µπορεί να είναι φωτογραφίες βίντεο,
αρχεία ήχου και πολλά άλλα. Παρόλο που τέτοια websites υπάρχουν εδώ και πολλά
χρόνια, τα σύγχρονα media sharing sites έχουν εντάξει βασικά χαρακτηριστικά
κοινωνικών δικτύων όπως για παράδειγµα τα προφίλ χρηστών, τα friend request και
τη δυνατότητα σχολιασµού του περιεχοµένου. Ένα από τα πρώτα site αυτού του
είδους ήταν το ifilm.net το οποίο επέτρεπε διαµοιρασµό βίντεο µέσα από το browser.
Η πιο δηµοφιλής υπηρεσία αυτού του είδους τη δεδοµένη στιγµή αποτελεί το
Youtube, το οποίο ανήκει στην Google και το οποίο προσφέρει σε εκατοµµύρια
χρήστες σε ηµερήσια βάση, τη δυνατότητα προβολής βίντεο τα οποία έχουν
προστεθεί από άλλους χρήστες. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα προσθήκης σχολίων
κάτω από κάθε βίντεο καθώς και τη δυνατότητα βαθµολόγησης των βίντεο αυτών.
Μια άλλη υπηρεσία διαµοιρασµού αρχείων multimedia είναι το flickr στο οποίο ο
χρήστης µπορεί να ανεβάσει φωτογραφίες να κάνει tag άλλους χρήστες σε περίπτωση
που αυτοί βρίσκονται σε φωτογραφίες αυτές.

Virtual worlds
Εικονικοί κόσµοι αποτελούν λογισµικά τα οποία έχουν ως στόχο να εξοµοιώσουν τις
πραγµατικές συνθήκες ζωής και τα χαρακτηριστικά µιας πραγµατικής κοινωνίας.
Στους κόσµους αυτούς οι χρήστες δηµιουργούν εικονικούς χαρακτήρες και
αλληλεπιδρούν µε

άλλους εικονικούς χαρακτήρες που αντιστοιχούν σε άλλους

χρήστες. Οι εικονικοί κόσµοι δίνουν την αίσθηση στο χρήστη ότι βιώνει πραγµατικές
εµπειρίες σαν και αυτές της πραγµατικής ζωής και συνάµα συµπεριλαµβάνουν
χαρακτηριστικά που τους κάνουν ακόµα πιο ρεαλιστικούς.
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Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα εικονικού κόσµου είναι το Second Life. Στο Second
Life οι χρήστες µπορούν να δηµιουργήσουν έναν εικονικό χαρακτήρα ο όποιος βιώνει
µια κανονική ανθρώπινη ζωή. Εργάζεται, καταναλώνει, δηµιουργεί προσωπικές
σχέσεις και οποιαδήποτε αλληλεπίδραση υπάρχει στην κανονική ζωή. Επιπλέον η
πλατφόρµα διατηρεί ένα είδος εικονικής οικονοµίας όπου ο πραγµατικός χρήστης
µπορεί να ανταλλάσσει πραγµατικά χρήµατα µε εικονικά τα οποία χρησιµοποιούνται
από τον εικονικό χαρακτήρα για διάφορες δραστηριότητες στο παιχνίδι. Επιπλέον στο
Second Life διαφηµίζονται πολύ γνωστά προϊόντα και υπηρεσίες υπό τη µορφή
διαφηµίσεων στον εικονικό κόσµο.

Άλλες µορφές κοινωνικής δικτύωσης
Πέρα από τις παραδοσιακές µορφές κοινωνικής δικτύωσης που αναλύθηκαν
προηγουµένως, παρουσιάζονται διάφορες νέες µορφές οι οποίες σιγά-σιγά έχουν
αρχίσει να θεωρούνται στη βιβλιογραφία κοινωνικά δίκτυα.
Μια τέτοια κατηγορία κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τα social news τα οποία
αποτελούν πλατφόρµες που επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέτουν και να
αξιολογούν ειδήσεις ανάλογα µε την υποκειµενικότητα τους και να ψηφίσουν είτε
αρνητικά είτε θετικά τις ειδήσεις, οι οποίες ανάλογα µε τον αριθµό των θετικών ή
αρνητικών ψήφων καταλαµβάνουν αντίστοιχη σειρά δηµοτικότητας
Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το Digg. Στο Digg ο κάθε χρήστης
µπορεί να αναρτήσει ειδήσεις οι οποίες εµφανίζονται στην κεντρική σελίδα νέων και
είναι προσβάσιµες από όλους τους υπόλοιπους χρήστες. Επειδή η ροή των νέων είναι
πολύ µεγάλη, η κάθε είδηση µένει στη σελίδα νέων για µερικές µόνο ώρες, καθώς τα
πιο καινούργια χρονολογικά νέα προσθέτονται στη κορυφή της λίστας “πιέζοντας” τα
υπόλοιπα µία θέση πιο κάτω. Η αρνητική ή θετική βαθµολογία των χρηστών για κάθε
νέο, έχει σαν αποτέλεσµα να επιβραδυνθεί ή να επιταχυνθεί ο χρόνος που βρίσκεται
στην αρχική σελίδα.7

7

Zarrela, D., (2010), The Social Media Marketing Book, Canada, ed. O’Reilly Media, Inc.
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Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα

3.1 Τι είναι η ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα;

Ο όρος ηλεκτρονικό επιχειρείν (E-business) χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις
µεθόδους µε τις οποίες η χρήση του διαδικτύου συµβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας µιας επιχείρησης. Η ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα αντιπροσωπεύει µόνο ένα
µικρό µέρος του κόσµου των επιχειρήσεων, αλλά είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς και παρέχει στους επιχειρηµατίες εξαιρετικές ευκαιρίες για να
εισέλθουν στην αγορά δυναµικά. Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας
απογειώθηκε τη δεκαετία του 1990, µε αφορµή την εξέλιξη που γνώρισε το διαδίκτυο
εκείνη την περίοδο και, έχει κατορθώσει να τοποθετήσει την αγορά και την πώληση
σε διεθνές ανταγωνιστικό επίπεδο, καθώς αποτελεί ισχυρό παράγοντα της παγκοσµιοποίησης. Αρχική ιδέα της εξέλιξης της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας, αποτελεί
η δηµιουργία µιας ενιαίας πληροφοριακής πλατφόρµας στην στρατηγική της επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη µιας IS/IT (Information Strategy/ Information Technology) και είναι ισχυρό θεµέλιο για την επιχειρησιακή στρατηγική στην
ψηφιακή οικονοµία.
Οι δραστηριότητες που περιλαµβάνει µπορεί να είναι αρκετά απλές και χρησιµοποιούνται για να ικανοποιήσουν τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές διαδικασίες
µιας επιχείρησης. Ενδεικτικά, στη διαχείριση των εσωτερικών διαδικασιών (internal
focus) εφαρµόζεται η τεχνολογία για τον επανασχεδιασµό (reengineering) των επιχειρησιακών διαδικασιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η χρήση του διαδικτύου
για επικοινωνία µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µεταξύ του προσωπικού. Αντίστοιχα, στις εξωτερικές διαδικασίες (external focus) η επιχείρηση εκµεταλλεύεται την τεχνολογία κυρίως για το εξωτερικό της περιβάλλον, όπως είναι οι προµηθευτές και οι πελάτες της. Επίσης, µια επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί πως ασχολείται µε την ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα, ακόµα κι αν δεν πουλά τα προϊόντα
της. Για παράδειγµα, µια επιτυχηµένη επιχείρηση µπορεί να αποφασίσει να δηµιουργήσει µια ιστοσελίδα µε σκοπό την προώθηση της, χωρίς όµως να πωλούνται στην
πραγµατικότητα τα προϊόντα της απευθείας µέσω του διαδικτύου. Σήµερα, οι περισσότερες επιχειρήσεις ασχολούνται πλέον µε το ηλεκτρονικό επιχειρείν έστω και σε
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µικρό βαθµό. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου έχουν κάνει ένα βήµα παραπέρα έχοντας επεκταθεί και στο ηλεκτρονικό εµπόριο.
Η Πληροφορική Επανάσταση έχει αλλάξει ριζικά τις συνήθεις των καταναλωτών, αλλά και των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το µέγεθος τους, είναι αναγκασµένες εφόσον θέλουν να ξεχωρίσουν στον ηλεκτρονικό χώρο και να αυξήσουν
τα κέρδη τους, να εφαρµόσουν τις νέες τεχνολογίες στις επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους. Άλλωστε, το γεγονός ότι µεγάλο ποσοστό των ανθρώπων χρησιµοποιεί τις
νέες τεχνολογίες καθηµερινά, αλλά και η παγκοσµιοποίηση της αγοράς, έχουν δηµιουργήσει µια υπερπροσφορά πληροφοριών και γνώσεων. Οι δυνατότητες που παρέχονται ποικίλουν. Ορισµένες από αυτές είναι:

Ηλεκτρονική Επικοινωνία: Η επικοινωνία των ανθρώπων δεν περιορίζεται πλέον
στα παραδοσιακά µέσα όπως είναι το τηλέφωνο. Αντίθετα, ένα µεγάλο ποσοστό ανθρώπων χρησιµοποιεί όλο και περισσότερο το e-mail για την επικοινωνία του. Το email άλλωστε δεν περιορίζεται µόνο σε γραπτό µήνυµα, αλλά περιέχει επίσης ήχο και
εικόνα.

Τηλεδιάσκεψη: Μέσω της τηλεδιάσκεψης (Video-conference), επιτυγχάνεται η άµεση επικοινωνία µε ήχο και εικόνα µέσω υπολογιστή. Ωστόσο, χρησιµοποιείται κυρίως
στις µεγάλες εταιρείες οι οποίες µπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το κόστος.

Τηλε-εργασία: Μέσω της τηλε-εργασίας επιτυγχάνεται η εργασία ενός υπαλλήλου
χωρίς να βρίσκεται στο φυσικό χώρο εργασίας. Ο εργαζόµενος δηλαδή, µπορεί να
απασχολείται από οποιοδήποτε µέρος χωρίς να βρίσκεται στο χώρο της επιχείρησης.
Συνήθως, χρησιµοποιείται ακόµα και η τεχνολογία των κινητών. Με τον τρόπο αυτό,
δεν ξοδεύεται πολύτιµος χρόνος προς όφελος της επιχείρησης, που άλλοτε θα χανόταν, π.χ. µετακινήσεις.

Τηλε-εκπαίδευση: Οι σύγχρονες πρακτικές e- learning συνδυάζοντας τις δυνατότητες του διαδικτύου αποτελούν µια από τις ταχύτατα αναπτυσσόµενες λειτουργίες του
διαδικτύου. Η χρήση των πολυµέσων που προσφέρονται στο σύγχρονο διαδίκτυο έχουν ενισχύσει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα των πρακτικών αυτών.

Ηλεκτρονικές Αγορές: Οι ηλεκτρονικές αγορές πλέον δεν γίνονται µόνο από την τη20

λεόραση και το τηλέφωνο όπως στο παρελθόν. Σήµερα, οι ηλεκτρονικές αγορές γίνονται κυρίως µέσω του διαδικτύου. Οι επιχειρήσεις, έχουν επίσης τη δυνατότητα να
καταγράψουν τη συµπεριφορά των πελατών τους, να έχουν τον πλήρη έλεγχο των
αποθεµάτων τους, καθώς επίσης και να προωθήσουν αποτελεσµατικότερα τα προϊόντα τους.

Αναζήτηση Πληροφοριών: Με τη χρήση του διαδικτύου η αναζήτηση και η εύρεση
πληροφοριών µπορεί να γίνει άµεσα, χωρίς να απαιτείται η µετακίνηση του ατόµου.
Η εξέλιξη αυτή παρέχει σε κάθε άτοµο γνώσεις ανεξάρτητα από κάθε σηµείο του
πλανήτη.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποτελούν κατηγορία του ηλεκτρονικού εµπορίου. Πολλοί επαγγελµατίες, π.χ. λογιστές, νοµικοί, γιατροί, παρέχουν συµβουλές µέσω του διαδικτύου. Ο χρήστης µπορεί να εκφράσει τις ερωτήσεις
του στο ανάλογο τµήµα στο διαδίκτυο ή έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα νέα
της επιχείρησης που των ενδιαφέρουν µέσω της ιστοσελίδας.

Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες: Ηλεκτρονικές πληρωµές συνθέτουν την ευκολία
και την ταχύτητα διεκπεραίωσης συναλλαγών σε ένα παγκόσµιο περιβάλλον στο οποίο πραγµατεύεται το διαδίκτυο.

Ηλεκτρονικές Κρατήσεις: Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον καταναλωτή να κάνει
διάφορες κρατήσεις, π.χ. σε τουριστικά γραφεία, κρατήσεις εισιτηρίων στο θέατρο ή
τον κινηµατογράφο ή ακόµα και δήλωσε συµµετοχής σε συνέδρια κ.α. Η υπηρεσία
αυτή είναι ιδιαίτερα πολύτιµη καθώς εξοικονοµείται πολύτοµος χρόνος, τόσο για τον
πελάτη, όσο και για την επιχείρηση.

Ψυχαγωγία: µια σηµαντική παράµετρος που συνέβαλε στην ανάπτυξη του διαδικτύου και του η- επιχειρείν είναι τα πολυµέσα (multimedia). Πέρα από τις κλασσικές υπηρεσίες ψυχαγωγίας που αποτελούν τα video games, τα τελευταία χρόνια εµφανίζονται όλο και περισσότερες υπηρεσίες που προσφέρουν rich media content (video on
demand, streaming), δωρεάν ή µη, που έχουν µεγάλη απήχηση στο κοινό.

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι: Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι παρέχουν όλες τις απαραίτητες
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πληροφορίες για ένα προϊόν ή µια υπηρεσία µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης.
Συνήθως, ένας ηλεκτρονικός κατάλογος παρέχει στοιχεία για το προϊόν, όπως είναι τα
χαρακτηριστικά του, η τιµή του, καθώς επίσης και η δυνατότητα αγοράς και
πληρωµής του προϊόντος.

Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Εγγράφων: Η ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση
εγγράφων που αφορούν συνολικά τις λειτουργίες της επιχείρησης, είτε αυτές
αφορούν ενδοεταιρική επικοινωνία είτε συστήµατα µηχανοργάνωσης, επιταχύνει τη
συνολική λειτουργία της επιχείρησης σηµαντικά σε σχέση µε τις κλασσικές
µεθόδους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) που αντικατέστησε την εσωτερική αλληλογραφία.

3.2 Πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού επιχειρείν για την επιχείρηση

Η στροφή των επιχειρηµατιών και γενικότερα των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό επιχειρείν προσφέρει ανάπτυξη στην επιχείρηση σε πάρα πολλούς τοµείς. Αυτό συµβαίνει διότι το διαδίκτυο αποτελεί από τη φύση του ένα ξεχωριστό οικοσύστηµα και
περιλαµβάνει το δικό του κοινό, τους δικούς του κανόνες και απαιτεί συγκεκριµένους
τρόπους δράσης. Η επιχείρηση που στοχεύει στην ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα
θα πρέπει να προσαρµόζει τις διαδικασίες της και όπου απαιτείται να δηµιουργεί νέες
ώστε να µπορέσει να ανταπεξέλθει στις συνθήκες του κυβερνοχώρου. Το διαδίκτυο
έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στην επιχείρηση αύξηση των κερδών όντας νέα αγορά για τα υπάρχοντα προϊόντα καθώς και τη δυνατότητα δηµιουργίας νέων προϊόντων σχεδιασµένων ειδικά για αυτό και τις διαδικασίες του. Πολλές επιχειρήσεις,
περνώντας από το παραδοσιακό µοντέλο επιχειρείν στο ηλεκτρονικό, όχι µόνο κατάφεραν να βρουν µεγαλύτερο αγοραστικό κοινό για τα προϊόντα τους, αλλά συνάµα,
πρόσθεσαν διαδικτυακά χαρακτηριστικά σε αυτά που τα τελειοποίησαν. Ένα κλασσικό παράδειγµα αποτελούν τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία περνώντας από την εποχή
της κλασσικής κινητής τηλεφωνίας µε τη συνδροµή του διαδικτύου µετατράπηκαν σε
smartphones, δηλαδή ουσιαστικά, σε υπολογιστές χειρός, συµπεριλαµβάνοντας όλα
τα χαρακτηριστικά των προσωπικών υπολογιστών
Επιπλέον, η επιχείρηση χρησιµοποιώντας τις τεχνολογίες διαδικτύου έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στη διαφήµιση, πράγµα που στο παρελθόν ήταν απαγορευτικό. Με
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τη βοήθεια υπηρεσιών διαδικτυακής διαφήµισης, όπως π.χ. τα google adwords, τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες τις επιχείρησης µπορούν να γίνουν γνωστά σε εκατοµµύρια χρήστες ανά τον κόσµο µε ελάχιστο κόστος σε σχέση µε αυτό της παραδοσιακής
διαφήµισης. Επιπρόσθετα, τα χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης, των υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διαφήµισης έχει αποδειχθεί ότι προσφέρουν πιο προσωποκεντρική διαφήµιση σε σχέση µε τα κλασσικά µέσα.
Ένα πολύ σηµαντικό και συνάµα αποτελεσµατικό εργαλείο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την ηλεκτρονική επιχείρηση, είναι το ηλεκτρονικό marketing (emarketing). Εφαρµόζοντας τις πρακτικές του παραδοσιακού marketing στον κόσµο
του διαδικτύου όπου η πληροφορία αποτελεί το κύριο δοµικό του στοιχείο, το emarketing χρησιµοποιεί όλες τις τελευταίες τάσεις που κυριαρχούν στο internet, µε
χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα τις µηχανές αναζήτησης και τα κοινωνικά δίκτυα,
ώστε να ενισχύσει τα κέρδη της επιχείρησης. Το Search Engine Optimization (SEO),
το οποίο πραγµατοποιείται πλέον από ανθρώπους µε ειδικές γνώσεις, αποτελεί κυρίαρχη τεχνική ώστε να φέρει σε επαφή την επιχείρηση µε τον χρήστη µέσω των µηχανών αναζήτησης. Οµοίως, οι πληροφορίες σχετικά µε τις προτιµήσεις των χρηστών
τους που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα, αποτελούν βασικά στοιχεία στα οποία η
επιχείρηση µπορεί να στηρίξει τις στρατηγικές marketing.
Επίσης, το ηλεκτρονικό επιχειρείν διευρύνει τη δυνατότητα εισαγωγής σε νέες αγορές
της επιχείρησης, καθώς και τη πρόσβαση των προϊόντων και υπηρεσιών της σε περιοχές όπου τοπογραφικά ήταν αδύνατον. Το διαδίκτυο, αποτελεί από µόνο του µια παγκόσµια αγορά χωρίς φυσικά όρια. Η δυνατότητα διεύρυνσης του πελατολογίου της
επιχείρησης όχι µόνο σε άλλες περιοχές εντός της χώρας αλλά και στο εξωτερικό,
προσφέρει µια πολλή αισιόδοξη αναπτυξιακή προοπτική για αυτή. Η εξωστρέφεια
είναι συνώνυµο της ανάπτυξης και της ευηµερίας. Τα γεωγραφικά και τοπογραφικά
όρια µε το διαδίκτυο παύουν να υπάρχουν.
Η ποιότητα υπηρεσίας µπορεί να ενισχυθεί σηµαντικά µε τη χρήση τεχνικών ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας. Η χρήση µοντέλων εξυπηρέτησης πελατών όχι µόνο
ως προς την πώληση, αλλά και για τη διαδικασία εξυπηρέτησης και ενηµέρωσης για
τα προϊόντα κατά τη διάρκεια της αγοράς, αλλά και µετά την αγορά, είναι η ειδοποιός
διαφορά µεταξύ µιας καλής και µιας κακής επιχείρησης. Τέτοια µοντέλα µπορεί να
είναι η 24ωρη εξυπηρέτηση του πελάτη µε τη βοήθεια chat, η λογική των faqs (Frequently Asked Questions) και οι διαδραστικοί οδηγοί εξυπηρέτησης.
Μια άλλη σηµαντική παράµετρος είναι η δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στην υπη23

ρεσία χωρίς τη διαµεσολάβηση τρίτων. Απότοκος αυτού, η σηµαντική µείωση του
κόστους λόγω της απουσίας προµηθειών, καθώς και η επιτάχυνση των διαδικασιών
λόγω της απουσίας επιβραδύνσεων που οφείλονται στους διαµεσολαβητές.8
Το αρχικό κόστος για την έναρξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι πολύ χαµηλότερο
συγκριτικά µε το κόστος που χρειάζεται για την έναρξη µιας ισοδύναµης επιχείρησης
µε ένα παραδοσιακό µοντέλο. Η απαιτούµενη τεχνολογία που χρειάζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός ηλεκτρονικού εµπορίου γίνεται όλο και πιο προηγµένη, ενώ παράλληλα όλο και φθηνότερη. Πολλές επιτυχηµένες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις έκαναν τα πρώτα τους βήµατα στο χώρο µε µόλις µε έναν προσωπικό υπολογιστή . κάποιο βασικό λογισµικό και σύνδεση στο διαδίκτυο. Το γεγονός ότι το κόστος εκκίνησης είναί ιδιαίτερα χαµηλό, ενθαρρύνει και τα άτοµα που µέχρι σήµερα
είχαν ενδοιασµούς για την προώθηση της επιχείρησης τους στο διαδίκτυο.
Η ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα δίνει την ευκαιρία στους επιχειρηµατίες να περιορίσουν τα γενικά τους έξοδα, καθώς δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη πολλών υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση πελατών, τη διαµόρφωση της βιτρίνας του καταστήµατος
ή της απογραφής των προϊόντων. Αντίθετα, µέσω των προτερηµάτων που προσφέρονται από την ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα, οι επιχειρηµατίες είναι σε θέση να έχουν µια πιο στοχευµένη εικόνα σχετικά µε τα αποθέµατα των προϊόντων, αλλά και
να γνωρίζουν καλύτερα τις προτιµήσεις των πελατών τους. Τα γενικά έξοδα µιας επιχείρησης µειώνονται επίσης µε τη µείωση του κόστους συναλλαγών, χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικότερες µεθόδους, όπως το e-banking.9
Τέλος, στοιχεία του η- επιχειρείν ενισχύουν τις εσωτερικές διαδικασίες, υπάρχουσες ή
µη, της επιχείρησης. ∆ιαδικασίες αυτού του είδους είναι η µηχανοργάνωση, η αρχειοθέτηση, η εσωτερική επικοινωνία και τα πληροφορικά συστήµατα διοίκησης.

3.3 Πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού επιχειρείν στους καταναλωτές

Η ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα δεν θα είχε κανένα λόγο ύπαρξης αν δεν υπήρχε ο

8

Derfler, J.,F., PCMagazine Publishers, (2001), e-Business, Επιχειρηµατικές εφαρµογές στο Inter-

net, Αθήνα, εκδ. Β. ΓΚΙΟΥΡ∆ΑΣ, σελ. 14-15
9

http://toolkit.smallbiz.nsw.gov.au/part/15/74/316, 19/11/2013.
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τελικός αποδέκτης, δηλαδή ο καταναλωτής. Όλα τα προαναφερόµενα έχουν σαν τελικό σκοπό τη δηµιουργία ελκυστικών συνθηκών προϊόντων και υπηρεσιών για τη προσέλκυση των πελατών. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα, σύγκρισης και επιλογής υπηρεσιών σε παγκόσµιο εύρος χωρίς να τον περιορίζουν εγχώρια όρια. Επιπλέον, τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες προσφέρονται σε χαµηλότερες τιµές, γεγονός το οποίο οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων αλλά και στον τεράστιο ανταγωνισµό που κυριαρχεί. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει µέσα
από µια πληθώρα ανταγωνιστικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας σηµαντικά µειωµένη
τιµή, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα.
Οι σύγχρονες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως οι µηχανές αναζήτησης και τα κοινωνικά
δίκτυα και οι προσωποκεντρικές πληροφορίες που παρέχουν, συνάδουν στην πιο
προσωποποιηµένη πρόσβαση και αναζήτηση υπηρεσιών και αγαθών. Ο χρήστης έχει
τη δυνατότητα να αναζητήσει προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες του, πράγµα το οποίο θα ήταν δύσκολο τα προηγούµενα χρόνια.
Η συνεχής δηµιουργία και ο σχεδιασµός προϊόντων παγκοσµίως, έρχεται να καλύψει
τις ολοένα και αυξανόµενες απαιτήσεις του χρήστη ως προς ανάγκες αλλά και ποιότητα. Ο ανταγωνισµός έχει οδηγήσει σε µια τρελή κούρσα δηµιουργίας προϊόντων µε
µόνο κερδισµένο, τον καταναλωτή. Τέλος, το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα για τον καταναλωτή, αποτελεί η µη αναγκαία µετάβαση στο χώρο της επιχείρησης για την
πραγµατοποίηση των αγορών και των συναλλαγών.10

3.4 ∆υσκολίες και εµπόδια της ηλεκτρονικής επιχείρησης

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν παρόλα τα πλεονεκτήµατα του αποτελεί µια διαδικασία
σύνθετη και πολλές φορές εξαιρετικής δυσκολίας. Η πολυπλοκότητα του επιχειρείν
στο internet έγκειται στους πάρα πολλούς διαφορετικούς τοµείς που το συνθέτουν.
Πολλά προβλήµατα και εµπόδια µπορούν να προκύψουν σε κάθε ένα τοµέα ξεχωριστά. Ένα χαρακτηριστικό πρόβληµα είναι η µη επαρκής ή πολλές φορές ασαφής νοµοθεσία για το αντικείµενο που πραγµατεύεται η επιχείρηση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και απαιτεί ειδικές γνώσεις η εξεύρεση λύσης σε πιθανά αδιέξοδα που ενδεχο10
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µένως να προκύψουν. Επιπλέον, η νοµοθεσία είναι µια παράµετρος η οποία ποικίλει
από κράτος σε κράτος και αυτό έρχεσαι σε αντιπαράθεση µε την απουσία γεωγραφικών ορίων στο internet. Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση οφείλει να προσαρµόζεται
στους εκάστοτε νόµους και κανόνες, πράγµα το οποίο αποτελεί εξαιρετικά σύνθετη
διαδικασία.
Ένα πρόσθετο εµπόδιο που µπορεί να προκύψει αποτελεί η έλλειψη γνώσεων η- επιχειρείν και τεχνολογιών διαδικτύου από τους υπάρχοντες ή τους δυνητικούς επιχειρηµατίες. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, απαιτεί την ένταξη στην επιχείρηση
ατόµων ειδικευµένων µε συγκεκριµένες γνώσεις µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους λειτουργίας της ηλεκτρονικής επιχείρησης. Η απουσία τέτοιου προσωπικού
µπορεί να πλήξει την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης, σε προσωρινό ή ακόµα και
µόνιµο επίπεδο. Τέτοια παραδείγµατα µη οµαλής λειτουργίας είναι οι κυβερνοεπιθέσεις, η µη προσαρµογή στις νέες τεχνολογίες και η έλλειψη γνωστικού πλαισίου σε
θέµατα e-marketing και ηλεκτρονικής διαφήµισης.11

11
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Κεφάλαιο 4: Ηλεκτρονικό Εµπόριο

4.1 Τι είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο;

Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο (e-Commerce), το οποίο αποτελεί υποσύνολο της στρατηγικής του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-Business), περιλαµβάνει µια ολοκληρωµένη συναλλαγή µέσω διαδικτύου, δίχως να απαιτείται η φυσική παρουσία του πωλητή και
του αγοραστή.12
Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου έγινε ως επί το πλείστον κατά τη δεκαετία
του 1990, µε αφορµή την ανάπτυξη του διαδικτύου. Η εξέλιξη αυτή διήρκησε περίπου ως το 2000 όπου το ηλεκτρονικό εµπόριο ήρθε αντιµέτωπο µε µια σηµαντική οικονοµική ύφεση. Ωστόσο, η ύφεση αυτή υποχώρησε στις αρχές του 2003, µια περίοδο η οποία σηµάδεψε την ανάκαµψη του εµπορίου γενικότερα, αλλά και του ηλεκτρονικού εµπορίου, ειδικότερα. Κατά τη χρονιά αυτή, όσες εταιρίες επιβίωσαν από
την οικονοµική ύφεση, παρατήρησαν αυξηµένα ποσοστά στις πωλήσεις και στα κέρδη τους. Με την πάροδο του χρόνου, το ηλεκτρονικό εµπόριο εξελίχθηκε µε γοργούς
ρυθµούς. Το αποτέλεσµα της εξέλιξης αυτής, ήταν η κατάκτηση ενός µεγάλου τµήµατος του συνόλου της οικονοµίας από το ηλεκτρονικό εµπόριο. Η γενική οικονοµική
ύφεση που εµφανίστηκε το 2008, δεν επηρέασε σε τόσο µεγάλο βαθµό τον τοµέα του
ηλεκτρονικού εµπορίου, όσο επηρεάστηκαν αρνητικά άλλοι τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων και των παραδοσιακών µορφών του εµπορίου.13
∆εν σχετίζεται µόνο µε τη διατήρηση ενός διαδικτυακού τόπου µιας επιχείρησης όπως πιστεύεται από την πλειοψηφία των χρηστών, αλλά από πλήθος εφαρµογών που
στόχο έχουν την εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Πρόκειται για κάθε είδους εµπορικής
συναλλαγής που µπορεί να συµβεί µεταξύ φυσικών και µη προσώπων, µέσω των ηλεκτρονικών µέσων. Το ηλεκτρονικό εµπόριο, παρέχει τη δυνατότητα αγοραπωλησίας
αγαθών, υπηρεσιών ή πληροφοριών µέσα από το διαδίκτυο. Οι εφαρµογές που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό εµπόριο ποικίλουν ανάλογα µε την εκάστοτε ανάγκη
12
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του καταναλωτή. Μπορεί να είναι η ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή, η αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών από ηλεκτρονικά καταστήµατα και εµπορικά κέντρα, η αγορά µετοχών, η εύρεση εργασίας, η διεξαγωγή µιας δηµοπρασίας, αλλά και η ηλεκτρονική συνεργασία σε έργα έρευνας και ανάπτυξης.
Επίσης, πολλές επιχειρήσεις έχουν αυξήσει σηµαντικά τα έσοδα τους µέσω των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν το Amazon, το
Ebay αλλά και οι υπολογιστές Dell. Ωστόσο, το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει ενισχύσει
ιδιαίτερα και τις µικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, ακόµα και µεµονωµένα άτοµα που έχουν τη δυνατότητα να εµπορευτούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε παγκόσµιο επίπεδο. Τέλος, στον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου συµπεριλαµβάνονται και οι επιχειρήσεις ή οι υπηρεσίες των οποίων
βασικός στόχος δεν είναι η αύξηση των κερδών. Τέτοια παραδείγµατα είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τα νοσοκοµεία.14
Το ηλεκτρονικό εµπόριο χωρίζεται στις εξής κατηγορίες σύµφωνα µε τη σχέση των
δύο συναλλασοµένων.

Business-to-business- B2B: Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις συναλλαγές µεταξύ
των επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα, το ηλεκτρονικό εµπόριο παρέχει στις επιχειρήσεις
τη δυνατότητα να καλυτερεύσουν τη µεταξύ τους συνεργασία. Αυτό επιτυγχάνεται µε
τη βελτίωση των διαδικασιών που µεσολαβούν κατά τη µεταξύ τους διαδικασία, καθώς επίσης και µείωση της τιµής των προµηθειών και τη γρήγορη αποστολή τους. Η
πληρωµές µπορούν πλέον να γίνουν ηλεκτρονικά, µια εξέλιξη πολύ σηµαντική γιατί
µε αυτόν τον τρόπο πληρωµής µειώνεται το ανθρώπινο σφάλµα και το κόστος των
συναλλαγών. Επιπλέον, η επιχείρηση µπορεί να έχει ακριβή εικόνα για τα αποθέµατα
της, ταχεία αρχειοθέτηση των εγγράφων της και, εν τέλει, καλύτερη εξυπηρέτηση των
πελατών της. Και όλα αυτά, δίχως να καταβληθεί ιδιαίτερος κόπος ή χρόνος. Τέλος,
µια επιχείρηση µπορεί είναι πλήρως ενηµερωµένη για τα χαρακτηριστικά και τις τιµές
των προϊόντων που προσφέρονται στην ηλεκτρονική στην αγορά.

Business-to-Consumer- B2C: Πρόκειται για το λιανικό ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ
της επιχείρησης και του καταναλωτή. Η B2C είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή του ηλεκτρονικού εµπορίου. Ο πελάτης έχει την ευκαιρία να αναζητήσει τα προϊόντα που τον
14
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ενδιαφέρουν σε µια παγκόσµια αγορά µέσω ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστηµάτων. Συχνά παρέχεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να δοκιµάσει ένα προϊόν,
π.χ. µια δοκιµαστική έκδοση κάποιας ηλεκτρονικής εφαρµογής για περιορισµένο
χρονικό διάστηµα. Το εύρος των προϊόντων είναι ιδιαίτερα µεγάλο και ο καταναλωτής µπορεί αναζητήσει όχι µόνο την καλύτερη ποιότητα, αλλά και την καλύτερη τιµή.
Επίσης, όλα αυτά µπορούν να γίνουν σε πολύ λίγο χρόνο και οποιαδήποτε στιγµή θελήσει ο ίδιος ο καταναλωτής.

Consumer-to-Consumer- C2C: Η κατηγορία C2C περιλαµβάνει τις συναλλαγές που
γίνονται µεταξύ των καταναλωτών. Συνήθως οι συναλλαγές γίνονται µέσω αγγελιών
ή δηµοπρασιών σε ιστότοπους.

Consumer-to-Government- C2G: Αυτή η κατηγορία σχετίζεται µε τις συναλλαγές
που γίνονται µεταξύ των πολιτών (εταιρείες ή ιδιώτες) και τους φορείς της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα για την Ελλάδα αποτελεί το πρόγραµµα
TAXIS.15

4.2 Πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου για την επιχείρηση

Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη σε µια επιχείρηση, αυξάνοντας τις ευκαιρίες για την ανάπτυξή της, ανεξάρτητα από το µέγεθος της. Αρχικά,
µέσω του διαδικτύου επιτυγχάνεται διαρκής προβολή της επιχείρησης. Η τακτική αυτή βοηθά ιδιαίτερα την επιχείρηση, καθώς µπορεί να προσελκύσει πελάτες σε οποιοδήποτε µέρος του πλανήτη, εξυπηρετώντας τις ανάγκες κάθε αγοραστικού κοινού. Το
ηλεκτρονικό κατάστηµα λειτουργεί 24ώρες, 365 ηµέρες το χρόνο, γεγονός που βοηθά στην αύξηση των πωλήσεων σε σηµαντικό βαθµό. Επιπλέον, τα γεωγραφικά όρια
είναι ανύπαρκτα µε αποτέλεσµα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να είναι διαθέσιµα ακόµα και σε αποµακρυσµένες περιοχές.
Μια λειτουργία που έχει προσφέρει στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις επιπλέον προβά-

15
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δισµα σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, είναι η προβολή των προϊόντων
µέσω της διαφήµισης και του marketing µέσω του διαδικτύου. Τα προϊόντα µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης προβάλλονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδεικνύονται τα
πλεονεκτήµατα τους και να ελκύουν τους υποψήφιους καταναλωτές. Επιπλέον, τα
πολυµέσα (Multimedia) χρησιµοποιούνται ολοένα και περισσότερο για τη βελτίωση
της προβολής των προϊόντων. Οι καταναλωτές µπορούν να ενηµερωθούν για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που τους ενδιαφέρει οποιαδήποτε στιγµή θελήσουν οι
ίδιοι, απλώς πατώντας τον σύνδεσµο που παρατίθεται µέσα από τις σελίδες που παρουσιάζονται τα προϊόντα.
Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων συχνά προσφεύγουν στο διαδίκτυο ώστε να έρθουν
σε επαφή µε υποψήφιους προµηθευτές και δυνητικούς συνεταίρους, να διαπραγµατευτούν τις τιµές, όπως επίσης και να ενηµερωθούν για την ανταγωνιστικότητα στην
αγορά. Επιπρόσθετα, έχουν το περιθώριο µείωσης των τιµών των προϊόντων τους
διότι µπορούν να πετύχουν καλύτερες συµφωνίες µε τους προµηθευτές και, συνάµα,
δεν έχουν έξοδα που συναντώνται σε παραδοσιακές επιχειρήσεις, π.χ. δηµιουργία βιτρίνας, πολυπληθές προσωπικό.16

4.3 Πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου για τον καταναλωτή

Το καταναλωτικό κοινό που επιλέγει το ηλεκτρονικό εµπόριο για τις αγορές του, µπορεί να απολαύσει πολλά προτερήµατα σε σύγκριση µε τις αγορές µέσω του παραδοσιακού εµπορίου. Το γεγονός ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι είκοσι τέσσερις ώρες την ηµέρα, εφτά ηµέρες την εβδοµάδα, ενθουσιάζει τους καταναλωτές, οι οποίοι
µπορούν να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις αγορές και τις συναλλαγές τους µέσω
διαδικτύου άµεσα, χωρίς τα περιοριστικά ωράρια των παραδοσιακών επιχειρησιακών
µοντέλων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να δουν οποιαδήποτε πληροφορία επιθυµούν σχετικά µε το προϊόν τη στιγµή που θελήσουν. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ίδια ιστοσελίδα που πωλείται το προϊόν και, συνήθως, συνοδεύονται από επιπλέον εικόνες, ώστε ο αγοραστής να έχει µια πιο στοχευµένη εικό-
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να. Επίσης, σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυµεί επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν ή την υπηρεσία, µπορεί να επικοινωνήσει µε τον πωλητή άµεσα µέσω
e-mail ή µέσω συστήµατος chat.
Σηµαντικό πλεονέκτηµα για τον καταναλωτή αποτελεί η δυνατότητα να αγοράσει
προϊόντα σε µειωµένη τιµή, καθώς µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου µειώνονται τα
έξοδα του πωλητή, εποµένως και οι τιµές για τους αγοραστές. Το πλεονέκτηµα αυτό,
συνοδεύεται από την ευκαιρία που έχει ο αγοραστής ελέγξει ταυτόχρονα τις ανταγωνιστικές τιµές στο διαδίκτυο, καθώς επίσης, είναι σε θέση να γνωρίζει εάν το προϊόν
που επιθυµεί είναι άµεσα διαθέσιµο και σε πόσες µέρες θα έχει το προϊόν στην κατοχή του. Επίσης, µετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο καταναλωτής µπορεί να παρακολουθεί την πορεία της παραγγελίας του ώσπου να την παραλάβει. Και όλα αυτά
µπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστηµα στον κόσµο, καθώς το
ηλεκτρονικό εµπόριο δεν έχει γεωγραφικά όρια. Αξίζει να σηµειωθεί πως κάποια προϊόντα, όπως είναι το λογισµικό και τα αρχεία βίντεο ή εικόνας, µπορούν να παραδοθούν στον αγοραστή άµεσα, µέσω ηλεκτρονικής µορφής δίχως να υπάρχει αναµονή
παράδοσης.
Τέλος, οι δύσβατες περιοχές δεν αποτελούν πλέον πρόβληµα για τον καταναλωτή διότι οι περισσότερες εταιρείες αποστέλλουν τα προϊόντα σε οποιαδήποτε περιοχή. Αναµφίβολα, η εξέλιξη αυτή µόνο θετική µπορεί να είναι, καθώς πλέον είναι εφικτή
και η παροχή υπηρεσιών που στο παρελθόν δεν ήταν, π.χ. e-learning. 17

4.4 Μειονεκτήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου για την επιχείρηση

Παρά τα πολλά πλεονεκτήµατα που παρέχονται σε µια επιχείρηση από το ηλεκτρονικό εµπόριο, υπάρχουν και ορισµένα µειονεκτήµατα που πρέπει να επισηµανθούν. Αρχικά οι hackers αποτελούν µια σηµαντική απειλή για το ηλεκτρονικό κατάστηµα. Η
τακτική των hackers είναι η επίθεση στο ηλεκτρονικό σύστηµα του καταστήµατος,
κυρίως για λόγους ικανοποίησης των γνωστικών τους ικανοτήτων, παρά για το κέρδος τους. Ωστόσο, συνήθως στόχος τους δεν αποτελεί το ηλεκτρονικό σύστηµα µιας
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µικροµεσαίας επιχείρησης, αλλά των πολύ γνωστών και πολύπλοκων ηλεκτρονικών
καταστηµάτων.
Επιπλέον, αρνητική επίδραση στη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήµατος αποτελούν και τα κακόβουλα προγράµµατα, π.χ. ιοί, Trojans. Τα προβλήµατα που δηµιουργούν ποικίλουν, ανάλογα από την επίθεση τους. Συνηθέστερο πρόβληµα αποτελεί
η µόλυνση των αρχείων, µε αποτέλεσµα ο Η/Υ να καθυστερεί σηµαντικά. Επίσης,
µπορεί να υπάρξει υποκλοπή δεδοµένων, κάτι ιδιαίτερα καταστροφικό για την επιχείρηση.
Η σηµαντικότερη απειλή για ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι οι διαδικτυακές επιθέσεις. Επιθέσεις αυτού του τύπου ποικίλουν ανά είδος και συνήθως πραγµατοποιούνται µε ειδικά λογισµικά τα οποία εκµεταλλεύονται ευπάθειες των συστηµάτων υποδοµής του ηλεκτρονικού καταστήµατος και την άγνοια των χρηστών. Με βάση αυτές
τις επιθέσεις, hackers µπορούν να εµποδίσουν την οµαλή λειτουργία του καταστήµατος, να αποκτήσουν µερικό ή ολικό έλεγχο και να υποκλέψουν ευαίσθητα προσωπικά
δεδοµένα των χρηστών, όπως για παράδειγµα, αριθµούς πιστωτικών καρτών.
Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα, είναι η αλµατώδης εξέλιξη των πραγµάτων, των καταστάσεων και της τεχνολογίας που διέπουν το χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, σε
συνδυασµό µε τη συνεχή ανάδραση που λαµβάνεται από τους πελάτες και από την
ίδια τη λειτουργία του καταστήµατος και επιτάσσει τη συνεχή ανάπτυξη και αναβάθµιση. Η αναβάθµιση ενός υπάρχοντος συστήµατος (Migration) ώστε να συµβαδίζει
µε τις όλο και αυξηµένες ανάγκες της καθηµερινότητας ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος, καθώς και µε νέες λειτουργίες που µπορεί να απαιτηθούν, είναι συνήθως χρονοβόρο και µεγάλου κόστους. Επίσης, απαιτεί ειδικές γνώσεις τεχνικού και διοικητικού υποβάθρου, οι οποίες είναι αρκετά δυσεύρετες. Επιπλέον, το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδεύεται συνεχώς ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες αυτές,
γεγονός που απαιτεί µεγάλο κόστος.
Η απουσία σχετικού νοµοθετικού πλαισίου σε πολλές περιπτώσεις, µπορεί να δηµιουργεί σύγχυση ως προς την επίλυση διαφορών µεταξύ επιχείρησης και πελάτη, καθώς και στη διαδικασία λειτουργίας της ίδιας της επιχείρησης. Καθυστερήσεις που
µπορεί να προκύψουν σε συνδυασµό µε εµπόδια που µπορεί να οφείλονται σε νοµοθετικά κενά ίσως δηµιουργήσουν µια ανεπανόρθωτη ζηµιά στην ίδια την επιχείρη-
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ση.18

4.5 Μειονεκτήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου για τον καταναλωτή

Ένα σηµαντικό πρόβληµα που µπορεί να προκύψει είναι η πλαστοπροσωπία, η οποία
στο διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιµετωπισθεί λόγω της ίδιας του της δοµής. Είναι πολύ σύνθετο να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα κάποιου χρήστη και αρκετά
πολύπλοκο, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία συγχύσεων. Έχουν παρατηρηθεί πολλές
περιπτώσεις όπου έχει γίνει χρήση πλαστοπροσωπίας για κακόβουλο σκοπό. Ένα επιπλέον είδος πλαστοπροσωπίας σχετίζεται µε τον ίδιο τον ιστότοπο. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήσης ενδεχοµένως να µεταφερθεί σε έναν ιστότοπο ο οποίος κακοβούλως
ενδεχοµένως να µοιάζει µε τον ιστότοπο που ο χρήστης ήθελε να επισκεφθεί αρχικά.
Ο ιστότοπος αυτός, έχει ως σκοπό να εκµεταλλευτεί την άγνοια του χρήστη και να
καρπωθεί το περιεχόµενο της συναλλαγής.
Επιπλέον, ένα χαρακτηριστικό δοµικό πρόβληµα είναι η απρόσωπη φύση των συναλλαγών- πληρωµών χωρίς τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της γεωγραφικής θέσης του
χρήστη. Σαν αποτέλεσµα, οι κακόβουλοι χρήστες εκµεταλλεύονται τη φύση του προβλήµατος για να εξαπατήσουν την επιχείρηση.19
Κάποια προϊόντα λόγω της φύσης τους αποτελούν ευαλλοίωτα και δεν µπορούν να
διατεθούν από την ηλεκτρονική αγορά στο καταναλωτικό κοινό, π.χ. φρούτα. Μια
άλλη κατηγορία προϊόντων που είναι δύσκολο να διατεθούν µέσω διαδικτύου είναι
αυτά που έχουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος, π.χ. κοσµήµατα µεγάλης αξίας.
Τέλος, υπάρχει µια µεγάλη µερίδα του αγοραστικού κοινού το οποίο είναι διστακτικό
στο να προβεί σε αγορές στο απρόσωπο διαδίκτυο µέσω των πιστωτικών τους καρτών, ενώ συνάµα, κάποια άλλοι προτιµούν να έχουν τη δυνατότητα δοκιµής των προϊόντων προτού προβούν στην αγορά τους.20

18

Schneider, P., G., (2011), Electronic Commerce, 9th edition, Boston, ed. Course Technology,
Cengage Learning, p. 20
19
Τζιαστά, Α., 2011, Ηλεκτρονικό εµπόριο και ηλεκτρονικό Marketing, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο
20

Schneider, P., G., (2011), Electronic Commerce, 9th edition, Boston, ed. Course Technology,

Cengage Learning, p. 19-20

33

4.6 Καταναλωτικό κοινό και επιχείρηση

Το σηµαντικότερο κεφάλαιο για την επιχείρηση είναι ο πελάτης. Οποιαδήποτε διαδικασία, λειτουργία, ενέργεια συµπεριλαµβάνει η επιχείρηση έχει σαν τελικό αποδέκτη
αυτόν. Ο πελάτης αποτελεί τη κύρια ροή χρήµατος της επιχείρησης και συνάµα, το
σκοπό για τον οποίο υπάρχει. Για αυτό το λόγο, η αντιµετώπιση του πελάτη πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη διαδικασία της αγοράς χρήζει αντικείµενο ειδικών µελετών και είναι ζωτικής σηµασίας στη στρατηγική της επιχείρησης.

4.6.1 Η σηµασία της ποιότητας εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού

Η ειδοποιός διαφορά του πετυχηµένου ηλεκτρονικού καταστήµατος εν µέρει αποτελεί
η ποιότητα εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού. Οι πελάτες όντας ο αιµοδότες
της επιχείρησης είναι σηµαντικό να αισθάνονται σίγουροι και ικανοποιηµένοι µε τη
συναλλαγή τους. Το µεγαλύτερο µέρος της κερδοφορίας του οργανισµού οφείλεται σε
αγορές από ήδη υπάρχοντες πελάτες και λιγότερο σε νέους. Για το λόγο αυτό δοµούνται οι διαδικασίες οι οποίες στοχεύουν στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών. Οι
διαδικασίες αυτές πραγµατεύονται τόσο την ενίσχυση της ποιότητας, καθώς και την
ενηµέρωση του κοινού, τις συνθήκες ασφάλειας της συναλλαγής, καθώς και την αξιοποίηση της ανάδρασης που προκύπτει από τη γνώµη του κοινού. Η εµπιστοσύνη που
δηµιουργείται µεταξύ πελάτη και καταστήµατος, αν και πολύ δύσκολη να επιτευχθεί,
συµβάλλει στην καλή φήµη, στην προσέλκυση νέων πελατών και αποτελεί µακροπρόθεσµο στόχο του.21
Η διατήρηση αυτής της σχέσης καταναλωτή- επιχείρησης, είναι αρκετά πολύπλοκη.
Η δηµιουργία διαδικασιών από την πλευρά της επιχείρησης που θα ενισχύσουν τη
σχέση αυτή είναι στοιχείο που την κάνει να ξεχωρίζει στον ανταγωνισµό. Ειδικά στον
κόσµο του απρόσωπου διαδικτύου, όπου ουσιαστικά δεν υπάρχει φυσική επαφή, η
διατήρηση του προφίλ της εταιρείας που «νοιάζεται» για τον πελάτη, είναι εξαιρετικά
δύσκολη. Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, χρησιµοποιείται ευρύτατα για τη
συνεχή επικοινωνία µε τον πελάτη, είτε από εργαζόµενους του οργανισµού, είτε από
21
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αυτοποιηµένα συστήµατα, είτε και για την ανάδραση από αυτούς. Για παράδειγµα, οι
καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν µε την επιχείρηση είτε για να
καλύψουν κάποιες απορίες τους, είτε για να εκφράσουν τα παραπονά τους. Η επιχείρηση από την πλευρά της, οφείλει να απαντήσει µέσα σε 24 ώρες. Σε περίπτωση που
για κάποιο λόγο δεν υπάρχει δυνατότητα απάντησης από κάποιο φυσικό εκπρόσωπο,
τότε είναι σηµαντικό να µπορεί να δοθεί έστω µια αυτοποιηµένη απάντηση σχετικά
µε το χρόνο επεξεργασίας της απάντησης.22

.
4.6.2 Εξυπηρέτηση και ποιότητα υπηρεσίας

Το σηµαντικότερο κεφάλαιο για την επιχείρηση, χωρίς αµφιβολία, είναι οι πελάτες.
Όλα τα έσοδα της προέρχονται από αυτούς. Για το λόγο αυτό, η επιχείρηση πρέπει να
στοχεύει στη δηµιουργία «συνείδησης εξυπηρέτησης» προς τον πελάτη. Με αυτό τον
τρόπο, πρέπει να εντρυφήσει στους εργαζόµενους της την ιδέα ότι η σωστή και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των πελατών συνιστά αυτοσκοπό για αυτούς. Ο ικανοποιηµένος πελάτης, από µόνος του συντελεί στη διάδοση της φήµης της επιχείρησης και
είναι καλή πηγή διαφήµισης και µάρκετινγκ για αυτήν. Η διαφήµιση που οφείλεται σε
ευχαριστηµένους πελάτες, είναι ορισµένες φορές ισχυρότερη από διαφηµιστικές καµπάνιες και µηδενικού κόστους. Αποτέλεσµα όλου αυτού, είναι η δηµιουργία πιστού
κοινού το οποίο µε τη σειρά του, προσελκύει περισσότερους νέους πελάτες.23
Αυτή η κατηγορία των πελατών, συντελούν στην ανάπτυξη της φήµης της επιχείρησης, ιδιαίτερα από στόµα σε στόµα. Ένα θεµέλιο χαρακτηριστικό που ενισχύει τη φήµη αυτή και την ποιότητα υπηρεσίας, είναι η επαγγελµατική εµφάνιση και η καθαρότητα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Η σωστή αισθητική περνά στο υποσυνείδητο
του καταναλωτή την εντύπωση µιας ποιοτικότερης υπηρεσίας ή ενός ποιοτικότερου
προϊόντος. Για παράδειγµα, η εµφάνιση της ιστοσελίδας ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος, η χωροθέτησή του και οι διατυπώσεις του, συµβάλλουν στην ενίσχυση της
φήµης του, στους καταναλωτές.
Επιπλέον, η διασφάλιση και η εντύπωση ότι «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο» στην ψυ22
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χοσύνθεση του καταναλωτή, είναι πολλή µεγάλης σηµασίας χαρακτηριστικό. ∆ιαδικασίες και δοµές που παρέχουν τη δυνατότητα στους πελάτες να εκφράσουν τις καταγγελίες τους, είναι θεµέλιος λίθος της ποιότητας υπηρεσίας της επιχείρησης. Κάθε
πελάτης θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να µπορεί να εκφράσει την καταγγελία του και
να λάβε απάντηση ενός 24ων ωρών, είτε για την επίλυση του προβλήµατος του, είτε
για την ενηµέρωση του σχετικά µε την πρόοδο της επίλυσης. Τέτοιοι τρόποι µπορεί
να είναι το ηλεκτρονικό ή και το φωνητικό ταχυδροµείο (voice-mail). Σε πολλές περιπτώσεις, το να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν οι χρήστες την αγανάκτησή τους,
καθιστά καταλυτικό παράγοντα για τη διατήρηση της εµπιστοσύνης προς την επιχείρηση.
Στην καθηµερινή λειτουργία της επιχείρησης, είναι πιθανό να συµβούν δυσλειτουργίες. Η σωστή αντιµετώπιση για την επίλυση των προβληµάτων αυτών, επιβάλλεται
ώστε να δοθεί κίνητρο στον καταναλωτή να δώσει µια δεύτερη ευκαιρία στην επιχείρηση και να θεωρήσει ως πταίσµα το λάθος αυτό. Αυτά τα κίνητρα µπορεί να είναι,
π.χ. εκπτωτικά κουπόνια, δώρα κ.α.24

4.6.3 Συµπεριφορά του ικανοποιηµένου αγοραστικού κοινού

Η αφοσίωση των καταναλωτών σε µια επιχείρηση είναι ανάλογη µε το πόσο ευχαριστηµένοι είναι από τις συναλλαγές τους. Από τα συµπεριφορά των καταναλωτών
προκύπτει ότι εάν είναι ευχαριστηµένοι από ένα κατάστηµα θα σπεύσουν να αγοράσουν ξανά από αυτό γιατί την εµπορική τους συναλλαγή τη διακατέχει η προηγούµενη θετική εµπειρία µε αποτέλεσµα να ενθαρρύνονται για την επανάληψη της. Οι αφοσιωµένοι πελάτες, συνήθως αγοράζουν µεγαλύτερη ποσότητα προϊόντων εξυπηρετούνται µε χαµηλότερο κόστος συγκριτικά µε τους νέους, είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν ακριβότερα προϊόντα, αλλά συγχρόνως αυξάνουν τις απαιτήσεις τους.
Το ικανοποιηµένα αγοραστικό κοινό, αν και επιζητά την αφοσίωση σε συγκεκριµένα
καταστήµατα και επιχειρήσεις, δεν πρόκειται να τις ακολουθεί τυφλά. Η επιχείρηση,
οφείλει να µη θεωρεί κανένα πελάτη δεδοµένο, διότι αυτό αποτελεί παγίδα. Συνήθως,
οι πιστοί πελάτες έχουν όλο και µεγαλύτερες απαιτήσεις καθώς αισθάνονται και αυτοί
24
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σηµαντικοί για την επιχείρηση και απογοητεύονται εύκολα.25

4.7 Ηλεκτρονικές πληρωµές

Μία πολύ σηµαντική παράµετρο του ηλεκτρονικού εµπορίου αποτελούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Χωρίς τη δυνατότητα πληρωµών δεν θα υπήρχε νόηµα στην ηλεκτρονική διακίνηση αγαθών. Τέτοιου είδους συναλλαγές, αποτελούν οι συναλλαγές
µέσω χρηµατικών ειδών διατακτικών πληρωµών, επιταγών και πιστωτικών καρτών.
Ηλεκτρονικές πληρωµές κατά κύριο λόγο πραγµατοποιούνται µέσω του πρωτοκόλλου http το οποίο αποτελεί θεµέλιο λίθο του ίντερνετ. Αυτό αποτελεί ταυτόχρονα κι
ένα πολύ σηµαντικό µειονέκτηµα γιατί το http είναι ασύγχρονο και δεν περιλαµβάνει
κρυπτογράφηση. Για αυτό είναι επιτακτική η δηµιουργία δοµών καθώς και διαδικασιών, για την διασφάλιση και την προστασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να γίνει χρήση του από το ευρύ καταναλωτικό κοινό σε όλο τον
πλανήτη.26
Τα υπάρχοντα συστήµατα πληρωµών µπορεί να διαφέρουν ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους και τη δοµή τους, αλλά έχουν σαν κοινό βασικό σκοπό τη διευκόλυνση
και την εξυπηρέτηση του κοινού, µέσω ασφαλών περιβαλλόντων. Στη θεωρία τα συστήµατα αυτά βασίζονται στη σχέση αυτού καλείται να πληρώσει δηλαδή τον πληρωτή, και τον αποδέκτη πληρωµής. Σκοπός των συστηµάτων είναι η ασφαλής συναλλαγή µεταξύ αυτών των δύο συµβαλλοµένων.
Τα συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών χωρίζονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: τα
συστήµατα προπληρωµής, τα συστήµατα άµεσης πληρωµής, και τα συστήµατα µεταπληρωµής. Τα συστήµατα αυτά διακρίνονται µεταξύ τους ανάλογα ως προς το χρόνο,
τον οποίο ο παραλήπτης πληρωµής θα λάβει τα χρήµατα σε σχέση µε την εµπορική
συναλλαγή των αγαθών.
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4.7.1 Συστήµατα πληρωµών

Το βασικό χαρακτηριστικό των συστηµάτων αυτών είναι ότι ένα ποσό χρηµάτων έχει
χρεωθεί στο πελάτη προτού προβεί σε κάποια αγορά. Το ποσό αυτό δεν είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται ακριβώς στο ποσό των αγαθών που θέλει να αγοράσει και
λειτουργεί σαν διαθέσιµο υπόλοιπο στο σύστηµα πληρωµής για οποιεσδήποτε µελλοντικές αγορές. Τέτοια συστήµατα προπληρωµής αποτελούν οι έξυπνες κάρτες µε πιο
πρόσφατο παράδειγµα τη PaySafe card. Ηλεκτρονικά καταστήµατα τα οποία υποστηρίζουν αυτό τον τρόπο πληρωµής συνήθως έχουν ενσωµατωµένο ένα υποσύστηµα, το
οποίο είναι συνδεδεµένο µε το σύστηµα του τρόπου πληρωµής, το οποίο επιβεβαιώνει τη συναλλαγή. Με αυτό τον τρόπο αγοραστής µπορεί µε τη βοήθεια µιας προπληρωµένης κάρτας, να επιβεβαιώσει το διαθέσιµο υπόλοιπο του στο κατάστηµα. Τα συστήµατα προπληρωµών αποτελούν την πιο διαδεδοµένη διαδικασία πληρωµών στο
ίντερνετ γιατί είναι από τη φύση τους πιο απλά και συνάµα πιο ασφαλή για τα καταστήµατα διότι ο χρήστης για να κάνει χρήση της υπηρεσίας έχει διαθέσει ήδη το αντίτιµο.

4.7.2 Συστήµατα άµεσης πληρωµής

Τα συστήµατα πληρωµής η συστήµατα σύγχρονων πληρωµών επιτρέπουν στο χρήστη
να διαθέσει το αντίστοιχο αντίτιµο την τώρα της αγοράς ενός αγαθού ή µίας υπηρεσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της κατηγορίας αυτής αποτελούν οι χρεωστικές κάρτες οι οποίες την ώρα της συναλλαγής αφαιρούν από ένα τραπεζικό λογαριασµό το
αντίστοιχο αντίτιµο και το πιστώνουν στο παραλήπτη της πληρωµής. Λόγω της συγχώνευσης του διαδικτύου τα συστήµατα άµεσης πληρωµής είναι πολύπλοκα από τη
φύση τους ώστε να επιτύχουν το συνδυασµό της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης του
κοινού.

4.7.3 Συστήµατα µεταπληρωµών

Στα συστήµατα αυτά οι χρήστες πιστώνονται το αντίτιµο της συναλλαγής το οποίο
έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα. Συνήθως
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τα συστήµατα αυτά επιβαρύνουν τους χρήστες µε έναν επαυξηµένο τόκο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα των συστηµάτων αυτών είναι πιστωτικές κάρτες.
Το απρόσωπο και η ασύγχρονη φύση του διαδικτύου καθιστούν την ασφάλεια δυσκολότερη. Για να επιτευχθεί η µέγιστη ασφάλεια εκτός από τεχνικές κρυπτογράφησης,
συνήθως απαιτείται και µια έµπιστη τρίτη οντότητα η οποία θα διασφαλίσει το αξιόπιστο της συναλλαγής. Συνήθως παρεµβάλλεται µεταξύ πληρωτή και του αποδεκτή
της πληρωµής, ελέγχει και ταυτοποιεί τα στοιχεία των δύο συµβαλλοµένων και µπορεί να διακόψει και να µπλοκάρει οποιαδήποτε στιγµή τη συναλλαγή. Ένα παράδειγµα τέτοιας οντότητα είναι οι τράπεζες.

4.7.4 Συνήθεις τρόποι πληρωµής στο ηλεκτρονικό εµπόριο

Παρόλο που υπάρχει πληθώρα συστηµάτων πληρωµών, τα τελευταία χρόνια έχουν
επικρατήσει κάποιο τρόποι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται ευρύτατα στο κόσµο της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας.

4.7.5 Προπληρωµένες κάρτες

Οι προπληρωµένες κάρτες αποτελούν ένα δηµοφιλή τρόπο πληρωµών στο ηλεκτρονικό εµπόριο και δίνουν τη δυνατότητα σε χρήστες που δεν διαθέτουν πιστωτικές ή
χρεωστικές κάρτες, να πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ο τρόπος χρήσης
τους είναι αρκετά απλός. Ο χρήστης το µόνο που απαιτείται είναι να προµηθευτεί µια
προπληρωµένη κάρτα από ένα σηµείο πώλησης και να εισάγει το µοναδικό κωδικό
της στο ηλεκτρονικό κατάστηµα που θέλει χρησιµοποιήσει, µε την προϋπόθεση ότι
αυτό δέχεται τέτοιου είδους συναλλαγές. Τα χρήµατα της αναγραφόµενης αξίας της
προπληρωµένης κάρτας πιστώνεται στο λογαριασµό το χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστηµα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν υπόλοιπο για την πραγµατοποίηση
µιας ή περισσοτέρων αγορών.
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4.7.6 Πιστωτικές κάρτες

Οι πιστωτικές κάρτες είναι στη σύγχρονη εποχή του διαδικτύου ο πιο διαδεδοµένος
τρόπος ηλεκτρονικών συναλλαγών σε εγχώριο ή διακρατικό επίπεδο. Ο χρήστης εισάγοντας τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας έχει δυνατότητα να αγοράσει ένα
προϊόν το οποίο θα µεταπληρώσει. Για να έχει αυτή την δυνατότητα θα πρέπει να το
σύστηµα να έχει ενσωµατώσει µηχανισµό επαλήθευση πιστωτικών καρτών.

4.7.7 Online συστήµατα πληρωµών

Τα συστήµατα αυτά ουσιαστικά αποτελούν διαδικτυακές τράπεζες όπου κάθε χρήστης µπορεί να διατηρεί το προσωπικό του λογαριασµό και να έχει δυνατότητα ανάληψη καταθέσεων. Οι αναλήψεις και καταθέσεις αυτές δεν πραγµατοποιούνται µε τη
βοήθεια των χρηµάτων, αλλά µε τη βοήθεια πιστωτικών και χρεωστικών καρτών καθώς και µε τη βοήθεια λογαριασµών άλλων τραπεζών. Με αυτό τον τρόπο το ποσό
των χρεώσεων και πιστώσεων του ηλεκτρονικού λογαριασµού µεταφέρεται σαν υπόλοιπα ή χρεώσεις σε λογαριασµούς άλλων τραπεζών η στις κάρτες αυτές.27

4.8 Σχεδιασµός εµπορικού ιστότοπου

Ο σχεδιασµός του ηλεκτρονικού εµπορικού ιστότοπου είναι µία αρκετά σύνθετη και
πολλές φορές δύσκολη διαδικασία. Απαιτείται συνεργασία ατόµων µε ειδικές γνώσεις
ο συνδυασµός των οποίων, θα αποτελέσει τη βάση για ένα επιτυχές αποτέλεσµα. Αυτός ο συνδυασµός είναι απαραίτητος, διότι οι ηλεκτρονικοί ιστότοποι αποτελούν ένα
σύνολο τεχνικών και εµπορικών χαρακτηριστικών και δεν µπορεί να επηρεαστεί σε
ένα συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο. Οι άξονες στους οποίους βασίζεται ένας επιτυχής ηλεκτρονικός ιστότοπος είναι οι εξής:

27

Γκρίτζαλης, Σ., Γκρίτζαλης, ∆, Κάτσικας, ∆., (2003), Αφάλεια ∆ικτύων Υπολογιστών. Τεχνολογί-

ες και υπηρεσίες σε περιβάλοντα ηλεκτρονικού επιχειρείν & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Αθήνα,
εκδ. Παπασωτηρίου, σελ. 857-874
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Περιεχόµενο: Το περιεχόµενο αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του κάθε ιστότοπου.
Για αυτό τον επισκέπτονται οι χρήστες και αυτό τον καθιστά διαφορετικό από τους
υπολοίπους. Έτσι το περιεχόµενο θα πρέπει να είναι σχετικό µε το αντικείµενο του
ιστοτόπου, περιεκτικό και να παρέχει ολοκληρωµένη πληροφορία στο χρήστη. Η περιεκτικότητα δεν σηµαίνει απαραιτήτως και υπερβολικό µέγεθος, το οποίο µπορεί να
προκαλέσει σύγχυση µε αποτέλεσµα την αποχώρηση των χρηστών.
Το περιεχόµενο ενός ιστοτόπου θα πρέπει να είναι σωστά δοµηµένο σε ενότητες και
θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµο από το χρήστη. Επιπλέον η σωστή κατηγοριοποίηση µπορεί να ενίσχυσει την ευκολία προσπέλασης του ιστοτόπου καθώς και να
βοηθήσει στην καλύτερη εµπειρία χρήσης. Πολλές φορές πέρα από το κείµενο απαιτείται η προσθήκη επιπλέον χαρακτηριστικών, όπως εικόνων και video τα οποία µπορεί να προσφέρουν καλύτερη πληροφορία στο χρήστη µε πιο άµεσο τρόπο.
Επιπλέον η έννοια αναζήτησης περιεχοµένου είναι ένα χαρακτηριστικό που συναντάται σχεδόν σε όλους τους ιστοτόπους και µπορεί να ενισχύσει σηµαντικά την ευκολία
περιήγησης και την άµεση πρόσβαση σε συγκεκριµένα τµήµατα περιεχοµένου που
επιζητά ο χρήστης.

Εµφάνιση ιστοτόπου: Η εµφάνιση του ιστοτόπου συνιστά την άµεση εξωτερική εικόνα του ηλεκτρονικού καταστήµατος, αποτελεί τη πρώτη εντύπωση του χρήστη και
συνάµα επηρεάζει την διάθεση του για αγορά. Επιπλέον πολλές φορές η εµφάνιση
του ιστοτόπου στο µυαλό των χρηστών αντικατοπτρίζει το µέγεθος και το κύρος της
ίδιας της επιχείρησης. Αυτό συµβαίνει για τη η διάδραση καταστήµατος και χρήστη
είναι ηλεκτρονική, χωρίς να υπάρχει άµεση επαφή µε αποτέλεσµα ο χρήστης να ταυτίζει την εικόνα του ιστοτόπου µε την καθολική εικόνα της επιχείρησης.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που επηρεάζει η εµφάνιση του ιστοτόπου είναι η παρουσίαση του περιεχοµένου. Η παρουσίαση του περιεχοµένου αφορά δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι η χωροταξία του περιεχοµένου στον ιστότοπο. Η
χωροταξία αφορά το πώς τοποθετείται το περιεχόµενο στον ιστότοπο. Η συνολική
εµπειρία χρήσης µπορεί να επηρεαστεί από την χωροθέτηση περιεχοµένου Με αυτή
τη λογική θα πρέπει τα σηµαντικά τµήµατα του περιεχοµένου, όπως για παράδειγµα
οι κατηγορίες που χωρίζεται, να βρίσκονται σε εµφανές σηµείο ώστε να είναι άµεσα
προσβάσιµα από τους χρήστες. Ο δεύτερος παράγοντας αποτελεί την εµφάνιση του
περιεχοµένου. Η εµφάνιση του περιεχοµένου θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν ευκολία στην προσπέλαση του περιεχοµέ41

νου από το χρήστη. Τα χρώµατα του ιστοχώρου, το µέγεθος του κειµένου, καθώς και
η καθαρότητα των περιοχών όπου παρουσιάζεται το περιεχόµενο. Είναι χαρακτηριστικά στα οποία θα πρέπει να δίδεται έµφαση κατά το σχεδιασµό.

Χρηστικότητα: Η χρηστικότητα είναι ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά τα
οποία θα πρέπει να ενσωµατώνει ένας επιτυχηµένος και καλοσχεδιασµένος εµπορικός
ιστότοπος. Έµφαση θα πρέπει να δίνεται σε πάρα πολλές παραµέτρους από το περιεχόµενο µέχρι και την παρουσίασή του, όσο και στην απλούστευση των διαδικασιών
για την πραγµατοποίηση µιας αγοράς ακόµα και µιας απλής περιήγησης. Θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη ότι χρήστες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά επισκέπτονται τον ιστότοπο. Η εµπειρία του κάθε χρήστη που επισκέπτονται τον ιστότοπο στο διαδίκτυο
είναι τελείως διαφορετική, επιπλέον θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις προδιαγραφές
ότι κάποιοι από τους χρήστες µπορεί να οµιλούν άλλη γλώσσα. Η ποιοτική και ποσοτική έρευνα σχετικά µε τη διόρθωση και βελτίωση των λειτουργιών ενός ιστότοπου
έχει αποδειχτεί ότι είναι αρκετά αποτελεσµατική Οι σχεδιαστές ενός ιστότοπου συνήθως βασίζονται σε αυτές µε σκοπό την ολοένα και µεγαλύτερη βελτίωση του αποτελέσµατος

∆ιαλογικότητα-διάδραση και επικοινωνία: Μια άλλη σηµαντική παράµετρος για
την υποβοήθηση της εµπειρίας χρήσης του ιστότοπου αποτελούν βοηθήµατα τα οποία
έχουν σαν στόχο την επεξήγηση. τη βοήθεια και την αντιµετώπιση λαθών σε ενέργειες πραγµατοποίησε ο χρήστης. Με αυτή τη λογική ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει
όταν έχει πραγµατοποιήσει µια ενέργεια, ότι αυτή έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, έχει
καταγραφεί και δεν έχει δηµιουργηθεί καµία ανωµαλία. Για παράδειγµα η αποστολή
ενός email στο χρήστη µε την επιβεβαίωση για την πραγµατοποίηση µιας αγοράς αυτός µπορεί να είναι σίγουρος ότι όλα έχουν κυλήσει οµαλά.
Επιπλέον η επικοινωνία είναι ένας παράγοντας όπως ισχύει την εµπιστοσύνη του
χρήστη ως προς την επιχείρηση. Ο χρήστης αισθάνεται σίγουρος να εµπιστευτεί για
τις αγορές του ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, στο οποίο θα µπορέσει να βρει έναν εκπρόσωπο ανά πάσα ώρα και στιγµή για την επίλυση αποριών για κάποια άλλη βοήθεια.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ασφάλεια: Ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι από µόνο
του µια ηλεκτρονική υπηρεσία, η οποία ενσωµατώνει και χρησιµοποιεί όλα εκείνα τα
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χαρακτηριστικά, που έχουν κάνει το διαδίκτυο διαδεδοµένο. Για αυτό το λόγο θα
πρέπει και αυτό να παρέχει µε τη σειρά του διαδικασίες θα διευκολύνουν τους χρήστες για την οµαλή και ασφαλή εξυπηρέτηση τους, σε συνδυασµό µε την ικανοποίησή τους. Βάσει αυτού θα πρέπει να παρέχονται από το κατάστηµα πληθώρα επιλογών,
ώστε το σύνολο των χρηστών να µπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς να υπάρχουν περιορισµοί τόπου διαµονής ή µεθόδου πληρωµής. Σαν αποτέλεσµα ο ιστότοπος θα πρέπει
να ενσωµατώνει και να παρέχει διάφορους τρόπους πληρωµής και τρόπους αποστολής προϊόντων.
Τέλος µια πολύ σηµαντική παράµετρος σε όλες τις εµπορικές συναλλαγές στο διαδίκτυο είναι η ασφάλεια. Ιδιαίτερα σε περίπτωση µεταφοράς χρηµάτων η χρήσης πιστωτικών καρτών, θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία όλων των ευαίσθητων
δεδοµένων από κακόβουλους. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει βεβαιότητα πώς το κατάστηµα είναι ασφαλές και µπορεί να αγοράσει προϊόντα χωρίς κανένα κίνδυνο.28

28

Γεωργιάδου, Γ., Ε, Τριανταφύλλου, Γ., Ε., Οικονιµίδης, Α., Α., (2011), e-Οικονοµία, Εµπόριο,

Μάρκετινγκ, ∆ιακυβέρνηση, Θεσσαλονίκη, εκδ. ΤΖΙΟΛΑ, σελ. 49-68

43

Κεφάλαιο 5: E- Marketing

Η ευρεία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας οδήγησε σε σταδιακή αλλά και ουσιαστική «εισβολή» όλων των συνδαιτυµόνων της, στο χώρο του διαδικτύου. Ειδικά, η είσοδος του marketing στον ψηφιακό κόσµο είναι φυσικό επακόλουθο
των ενεργειών αυτών. Το e-marketing αποτελεί το σύνολο των πρακτικών, των µοντέλων, των ενεργειών και των δοµών του παραδοσιακού µάρκετινγκ στο ιντερνετ
και στοχεύει στην υλοποίηση των κλασσικών µεθόδων του, στον κυβερνοχώρο. Συγκεκριµένα, το e-marketing δεν διαφέρει στους στόχους και τους σκοπούς του από το
παραδοσιακό, αλλά χρησιµοποιεί όλα τα εργαλεία και τα µέσα που παρέχονται από
την τεχνολογία για την επίτευξή τους.
Οι πρακτικές µάρκετινγκ στο διαδίκτυο αποτελούνται από ένα ευρύτατο φάσµα ενεργειών, πολλές φορές προκαθορισµένων που εφαρµόζονται σε διάφορους τοµείς ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας και ηλεκτρονικού εµπορίου µε σκοπό την προώθηση
προϊόντων και υπηρεσιών.29

5.1 Κατηγορίες e- marketing

Marketing µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Το µάρκετινγκ µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (E-mail Marketing) είναι µια από τις πιο διαδεδοµένες και ταυτόχρονα,
η πιο παλιά µέθοδος του µάρκετινγκ. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο είναι δοµικό χαρακτηριστικό του ίντερνετ και καθηµερινά χρησιµοποιείται από εκατοµµύρια χρήστες
στον κόσµο. Ιστορικά, αποτέλεσε ένα από τους λόγους της αναγκαιότητας ανάπτυξης
του διαδικτύου.
Οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τη µέθοδο αυτή για τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους και την αύξηση του πελατολογίου τους. Για να είναι επιτυχής η πρακτική
αυτή, πρέπει να διατίθεται πολύ µεγάλος όγκος ηλεκτρονικών διευθύνσεων, οι οποίες
έχουν συλλεχθεί από την ίδια την επιχείρηση. Ο µεγάλος όγκος δεδοµένων (διευθύν29
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σεων e-mail), παρέχει τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης του στατιστικού σφάλµατος
(ανενεργές διευθύνσεις e-mail, spam). Η µέθοδος e-marketing µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, χωρίζεται σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Στα άµεσα προωθητικά µηνύµατα και τα ενηµερωτικά δελτία.
Τα άµεσα προωθητικά µηνύµατα (direct promotional emails), συµπεριλαµβάνουν όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την προώθηση ενός ή περισσοτέρων
προϊόντων, σε δυνητικούς αγοραστές ή σε υπάρχοντες. Στόχος τους είναι η σύσφιξη ή
η σύναψη σχέσεων µε τους πελάτες, µε στόχο την παρακίνηση τους για την αγορά
των προϊόντων της επιχείρησης. Η κατηγορία αυτή, χωρίζεται σε δυο βασικές υποκατηγορίες. Στις γρήγορες ανακοινώσεις (Quick announcements) ή ενηµερωτικές κάρτες
(Postcard emails) και στα µηνύµατα καταλόγου (Catalog emails). Οι γρήγορες ανακοινώσεις αποτελούν σύντοµες ανακοινώσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ενηµέρωση
του κοινού για µια συγκεκριµένη ενέργεια ή κάποιο προϊόν, παρακινώντας το να ενεργήσει. Για παράδειγµα, τέτοιου είδους µηνύµατα µπορεί να είναι κάποιες προσφορές για σύντοµο χρονικό διάστηµα. Τα µηνύµατα αυτά χρησιµοποιούν τη λογική του
µοναδικού καλέσµατος στο χρήστη να δράσει (call- to –action). Τα µηνύµατα καταλόγου, αφορούν µηνύµατα τα οποία ουσιαστικά αποτελούν ηλεκτρονική µορφή φυλλαδίων, µε σκοπό την παρακίνηση των χρηστών για την αγορά του προϊόντος αυτού.
Τα ενηµερωτικά δελτία (Newsletters), αφορούν µηνύµατα τα οποία έχουν σαν στόχο
την ενηµέρωση των παραληπτών και περιλαµβάνουν ενηµερωτικό υλικό. Η κατηγορία αυτή, χωρίζεται σε δύο βασικές υποκατηγορίες στα µηνύµατα διατήρησης και στα
προωθητικά µηνύµατα. Τα µηνύµατα διατήρησης (Retention emails) στοχεύουν στην
ενδυνάµωση και την ενίσχυση των σχέσεων καταναλωτή– επιχείρησης. Μέσω αυτής
της σχέσης, επιδιώκεται η δηµιουργία δέσµευσης µεταξύ των δύο αυτών, µε ουσιαστικό απότοκο την αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης. Τα προωθητικά µηνύµατα, ενσωµατώνονται συνήθως σε ενηµερωτικά µηνύµατα ή δελτία τύπου, µε τη µορφή διαφήµισης και στοχεύουν στην αξιοποίηση τους για την προώθηση κάποιου προϊόντος ή κάποιας υπηρεσίας.
Η ανεπιθύµητη αλληλογραφία (SPAM) είναι το σύνολο των µηνυµάτων το οποίο αποστέλλεται χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη. Αν και τέτοιες µορφές µηνυµάτων έχουν τον ίδιο στόχο µε κάποια ή µε όλες από τις προηγούµενες κατηγορίες, δεν
µπορούν να θεωρηθούν µάρκετινγκ, γιατί εκτός από τη µη συγκατάθεση του παραλήπτη, δεν έχουν σαν στόχο τη διατήρηση µιας µακροχρόνιας σχέσης εµπιστοσύνης µε-
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ταξύ καταναλωτή και επιχείρησης.30

Marketing µέσω µηχανών αναζήτησης: Οι µηχανές αναζήτησης είναι ο πιο σηµαντικός λόγος για την αλµατώδη ανάπτυξη του διαδικτύου και την µετατροπή του σε
κοινωνικό αγαθό. Το διαδίκτυο ουσιαστικά είναι ένα αχανές σύµπλεγµα πληροφορίας,
το οποίο πολύ δύσκολα θα µπορούσε να προσπελαστεί από το χρήστη χωρίς τη βοήθεια κάποιου συγκεκριµένου µοντέλου αναζήτησης πληροφορίας. Αυτό το ρόλο έχουν οι µηχανές αναζήτησης, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν υποσυστήµατα προσπέλασης ιστοσελίδων, φιλτραρίσµατος της πληροφορίας από αυτά µε στόχο τη σωστή νοηµατική τους κατηγοριοποίηση. Η κατηγοριοποίηση αυτή, αποτελεί τη σηµαντικότερη παράµετρο για την εξαγωγή ορθών αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της αναζήτησης.
Καθηµερινά εκατοµµύρια χρήστες χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης, για την εύρεση οποιασδήποτε πληροφορίας. Ο αριθµός των χρηστών αυτών, είναι τόσο σηµαντικός όπου δεν θα µπορούσε να περάσει απαρατήρητος για την εµπορική εκµετάλλευση του. Καθώς το εµπορικό ενδιαφέρον έχει αρχίσει και αυξάνεται, έχουν δηµιουργηθεί

στρατηγικές

µάρκετινγκ

µηχανών

αναζήτησης

(Search

Engine Marketing), οι οποίες αξιοποιούν ποιοτικά και ποσοτικά τις παραµέτρους της
κάθε αναζήτησης που πραγµατοποιείται από αυτούς. Η πιο σηµαντική πληροφορία
που αξιοποιείται από αυτές τις στρατηγικές, είναι το περιεχόµενο της αναζήτησης, το
οποίο ουσιαστικά λαµβάνεται σαν εισροή σε ειδικά διαµορφωµένα συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται για σκοπούς µάρκετινγκ. Συνήθως το σύνολο των πληροφοριών αυτών, χρησιµοποιείται για διαφηµιστικούς σκοπούς.

Marketing µέσω κοινωνικών µέσων: Το µάρκετινγκ µέσω κοινωνικών µέσων (Social Media Marketing), είναι ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης των Social Media
Networks µε στόχο την προώθηση ενός προϊόντος, µιας υπηρεσίας ή ενός δηµοσίου
προσώπου. Πρόκειται για το σύνολο των στρατηγικών και τακτικών µεθόδων που
ακολουθεί µια επιχείρηση στο χώρο των social media networks, ώστε να εξατοµικεύσει το brand της. Το social media marketing λειτουργεί συµπληρωµατικά µε το παρα30

O’ Keefe, S., (1997), Publicity on the Internet: creating successful publicity campaigns on the

Internet and the commercial online services, United States of America, ed. John Wiley & sons,
Inc, p. 139
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δοσιακό marketing. Η βασική διαφορά των δυο αυτών κατηγοριών, είναι ο τρόπος µε
τον οποίο εκµεταλλεύονται τα Social Media Sites. Για το Social Media Marketing, τα
social media αποτελούν ένα διαδικτυακό χώρο που ανήκει εξ ολοκλήρου στην επιχείρηση και δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να έρχεται σε επαφή µαζί της οποιαδήποτε
στιγµή θελήσει εκείνο, καλλιεργώντας έτσι µια κοινωνική αλληλεπίδραση µε τον καταναλωτή. Αντίθετα, το παραδοσιακό marketing ασχολείται µε τον τρόπο αξιοποίησης των Social Media Sites.
Τα κοινωνικά δίκτυα ενσωµατώνουν τα χαρακτηριστικά µιας πραγµατικής κοινωνίας
και συµπεριλαµβάνουν ανθρώπους από κάθε κοινωνική οµάδα. Αυτό το χαρακτηριστικό τους δεν θα µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη τη «βιοµηχανία» του emarketing. Σε συνδυασµό µε το σύνολο της εξατοµικευµένης πληροφορίας που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα για κάθε χρήστη τους ξεχωριστά, έχει δηµιουργηθεί
πρόσφορο έδαφος για το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενεργειών e-marketing στα
social media. Τέτοιες ενέργειες, µπορεί να διενεργούνται υπό τη µορφή διαγωνισµών
όπου οι χρήστες καλούνται να συµπληρώσουν κάποια συγκεκριµένα προσωπικά τους
στοιχεία, ώστε να έχουν δικαίωµα συµµετοχής. Μια πολλή διαδεδοµένη κατηγορία emarketing στα κοινωνικά δίκτυα, πραγµατοποιείται υπό τη µορφή παιγνίων, τα οποία
ενσωµατώνονται στα κοινωνικά δίκτυα και χρησιµοποιούν τα καταχωρηµένα χαρακτηριστικά των χρηστών. Επιπλέον, η χρήση rich media σε συνδυασµό µε την ελευθερία έκφρασης και γνώµης του κοινού αποτελούν πολύ δυνατό εργαλείο µάρκετινγκ.
Η θέση του πελάτη στο Social Media Marketing βρίσκεται στον κέντρο του ενδιαφέροντος για την επιχείρηση. Από παθητικός δέκτης µηνυµάτων, ο πελάτης µετατρέπεται σε ενεργό µέλος και πρωταγωνιστή, καθώς ο ίδιος έχει πλέον τη δυνατότητα να
έρθει σε άµεση επαφή µε την επιχείρηση και να εξατοµικεύσει το brand.
Τα οφέλη του Social Media Marketing µπορούν να απολαµβάνουν τόσο οι µικρές επιχειρήσεις όσο και οι µεγάλες. Οι µικρές επιχειρήσεις αποκτούν την δυνατότητα
γνωστοποίησης του brand τους στο ευρύ κοινό και, συνάµα, την ευκαιρία δηµιουργίας στοχευµένου πελατειακού κοινού, αλλά και αύξηση των πωλήσεων. Ωστόσο, στις
µεγάλες επιχειρήσεις όπου το brand τους είναι ιδιαίτερα ισχυρό και γνωστό στο ευρύ
κοινό, οι δράσεις στα social media συνδυάζονται µε τις offline ενέργειες marketing,
αναπτύσσοντας έτσι µια ολοκληρωµένη στρατηγική marketing. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα µεγάλων επιχειρήσεων που ισχυροποίησαν το brand τους, είναι η Coca
Cola, το Red Bull, η Dominos Pizza, η Dell, τα Starbucks και η Ford Fiesta. Αξίζει να
σηµειωθεί πως στα παραπάνω παραδείγµατα, ήταν αρκετές οι περιπτώσεις όπου η
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επιχείρηση ενίσχυσε επιπλέον τον brand της και το πελατειακό κοινό της ύστερα από
κρίση της επιχείρησης (Dominos Pizza, Dell, Starbucks). Για να επιτευχθεί όµως ο
συγκεκριµένος τρόπος προσέγγισης κοινού, το social media marketing πρέπει να αποτελεί µέρος της καθηµερινότητας της επιχείρησης ώστε να µην αποσπάται η προσοχή
και το ενδιαφέρον του κοινού.31

Marketing µέσω κινητών συσκευών: Τα τελευταία χρόνια, ένας νέος τοµέας που
εµφανίστηκε στην ανθρώπινη καθηµερινότητα είναι η κινητή τηλεφωνία. Όλο και
περισσότεροι άνθρωποι χρησιµοποιούν καθηµερινά τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας για την επικοινωνία µε άλλα άτοµα. Η διαφορά µε την κλασσική τηλεφωνία, είναι
ότι στην κινητή τηλεφωνία ο χρήστης έχει τον προσωπικό του αριθµό και, ακόµα πιο
σηµαντικό, είναι ότι έχει διαρκώς µαζί του το προσωπικό του τηλέφωνο. Το χαρακτηριστικό αυτό, αποτέλεσε τον οδηγό για τη δηµιουργία µιας νέας µορφής ηλεκτρονικού µάρκετινγκ, το µάρκετινγκ κινητών συσκευών (Mobile marketing). Οι κύριες τεχνικές µάρκετινγκ που εφαρµόζονται στις κινητές συσκευές, είναι µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών µηνυµάτων και ειδικών εφαρµογών (mobile applications).
Τα ηλεκτρονικά µηνύµατα, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: sms, mms και µηνύµατα
ήχου (voice mails). Τα sms, επιτρέπουν στο χρήστη να αποστείλει ένα σύντοµο κειµένου σε κάποιον άλλο χρήστη και, χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση ενεργειών µάρκετινγκ υπό τη µορφή γραπτού κειµένου, όπως για παράδειγµα, ενηµέρωση
για µια προσφορά, ένα event κτλ. Τα mms, ενσωµατώνου όλη τη λειτουργικότητα των
sms µε τη διαφορά ότι έχουν τη δυνατότητα να συµπεριλάβουν πολυµέσα, όπως ήχο,
βίντεο και εικόνα. Ενέργειες e-marketing υπό τη µορφή rich media, µπορούν να
πραγµατοποιηθούν στις συσκευές των χρηστών µε τη βοήθεια των mms. Τα voice
mails αποτελούν ηχογραφηµένα µηνύµατα φωνής και, συνήθως, ο χρήστης τα λαµβάνει στο προσωπικό του τηλέφωνο από τον προσωπικό του τηλεφωνητή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα ενέργειας e-marketing µε τη βοήθεια voice mail είναι τα διαφηµιστικά µηνύµατα.

Marketing µέσω δικτύου συνεργατών: Τα συνεργατικά δίκτυα (affiliate networks),
αποτελούν ιστότοπους που περιλαµβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες από άλλους ιστότοπους τρίτων. Το δίκτυο συνάπτει συµφωνία µε άλλους ιστότοπους ηλεκτρονικών
31
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καταστηµάτων και έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί τα προϊόντα αυτών, στο δικό του
ηλεκτρονικό κατάλογο. Όταν ο χρήστης επισκεφθεί κάποιο συνεργατικό δίκτυο, στην
περίπτωση που επιλέξει ένα προϊόν, τότε θα µεταβεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
καταστήµατος στο οποίο ανήκει και ταυτόχρονα, το κατάστηµα αυτό θα χρεωθεί ένα
ποσό από το δίκτυο.
Τα συνεργατικά δίκτυα έχουν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, γιατί ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα µε αποτέλεσµα την µείωση
των τιµών, συνδράµουν στην αύξηση της ποιότητας της υπηρεσίας και δίνουν τη δυνατότητα σε ηλεκτρονικά καταστήµατα τα οποία δεν είναι γνωστά, να παρουσιαστούν στο καταναλωτικό κοινό.32
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Κεφάλαιο 6: ∆ιαδικτυακή ∆ιαφήµιση

Η ανάπτυξη του διαδικτύου και της ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητας δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη βοήθεια πόρων. Από την άλλη πλευρά η ολοένα και µεγαλύτερη αύξηση του κοινού που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο είτε για ψυχαγωγία, είτε
για δουλειά και για άλλους λόγους δεν µπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τη
διαφηµιστική βιοµηχανία. Η διαφήµιση στο διαδίκτυο αποτελεί σήµερα την κύρια
πηγή εσόδων για τους περισσότερους παράγοντες που λειτουργούν στο κυβερνοχώρο
και συντελεί στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και του ηλεκτρονικού εµπορίου. Η ηλεκτρονική διαφήµιση εισήγαγε τον όρο της διαδραστικότητα που απουσίαζε
από την παραδοσιακή διαφήµιση. Ιδιαίτερα µετά την ανάπτυξη της τεχνολογίας τα
τελευταία χρόνια η διαφηµιστική δαπάνη για την διαδικτυακή διαφήµιση έχει παρουσιάσει αύξηση 57%. Οι µορφές της ηλεκτρονικής διαφήµισης που συναντώνται είναι
οι εξής:

Banners: Οι έννοιες διαδικτυακή διαφήµιση και banners είναι σχεδόν ταυτόσηµες.
Τα banners αποτελούν ορθογώνιες ρυθµιστικές πινακίδες, κατέχουν συγκεκριµένο
χώρο σε µια ιστοσελίδα και ιστορικά αποτέλεσαν την πρώτη µορφή διαδικτυακής διαφήµισης. Γι αυτό τον λόγο έχει επικρατήσει ο όρος αυτός και χρησιµοποιείται για να
περιγράψει οποιαδήποτε µορφή διαδικτυακής διαφήµισης. Αν και δεν υπάρχει περιορισµός για το µέγεθος και το περιεχόµενο των banners η συνεχής χρήση τους έκανε
επιτακτική την ανάγκη δηµιουργίας ενός συγκεκριµένου πρότυπου για την καλύτερη
συνεργασία διαφηµιστών και διαφηµιζοµένων Στο πρότυπο αυτό ορίζονται συγκεκριµένα οι διαστάσεις (ύψος πλάτος) του κάθε banner καθώς και η τοπολογία του. Συνήθως διακρίνονται µεταξύ τους ανάλογα µε το µέγεθός τους, το είδος του περιεχοµένου
τους και το σηµείο στο οποίο εµφανίζονται στον ιστότοπο.

Στατικά banners: Τα πρώτα banners έκαναν την εµφάνισή τους στο διαδίκτυο ήταν
τα στατικά ή πλήρη. Η ονοµασία τους ως στατικά οφείλεται στο περιεχόµενό τους το
οποίο ήταν καθαρά στατικό και περιείχε συνήθως το λογότυπο της εταιρείας που ήθελε να διαφηµιστεί καθώς και ένα σύνδεσµο προς τον ιστότοπό της. Τα στατικά banner
εµφανίστηκαν σε διάφορες διαστάσεις ανάλογα µε τον ιστότοπο που επρόκειτο να
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προσαρτηθούν.

Banners εµπλουτισµένων µέσων: Με τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας τα πολυµέσα άρχισαν να κάνουν ολοένα και περισσότερο την εµφάνιση τους στο κόσµο του
διαδικτύου. Αν και ο σκοπός τους στην αρχή ήταν καθαρά ψυχαγωγικός δεν άργησαν
να χρησιµοποιηθούν για λόγους µάρκετινγκ και διαφήµισης. Τα πολυµέσα είναι πιο
φιλικά για το χρήστη δίνουν τη δυνατότητα διάδρασης µε αυτόν και µπορεί να αποτελέσουν πηγή δηµιουργίας πολλών και διαφορετικών ιδεών για τη διαφήµιση. Στοιχεία
τα οποία ενσωµατώνονται και παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική διαφήµιση Είναι η
εικόνα το βίντεο και η µουσική. Στόχος τους είναι η προσέλκυση της προσοχής του
χρήστη από το υπόλοιπο περιεχόµενο της ιστοσελίδας. Αποτέλεσµα αυτού είναι η δηµιουργία συγκεκριµένων τεχνικών που έχουν ως στόχο όχι µόνο την προσοχή του
χρήστη αλλά και τη δηµιουργία της ανάγκης συµµετοχής του ίδιου στη διαφήµιση µε
συγκεκριµένη αλληλεπίδρασης. Οι διαφηµίσεις εµπλουτισµένων µέσων χωρίζονται
στις εξής κατηγορίες: επεκτάσιµες, αιωρούµενες, αναδυόµενα παράθυρα και µετάβασης.

Eπεκτάσιµες: Οι επεκτάσιµες διαφηµίσεις ξεκινούν από ένα συγκεκριµένο µέγεθος,
το οποίο αλλάζει κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µε το χρήστη. Η δυναµικότητα στο µέγεθος επιτρέπει την καλύτερή διάδοση του διαφηµιστικού µηνύµατος και
προσελκύει την προσοχή του χρήστη.

Aιωρούµενες: Αιωρούµενες διαφηµίσεις εµφανίζονται συνήθως πάνω από το περιεχόµενο της ιστοσελίδας και πολλές φορές για να µπορέσει κάποιος να την παράκαµψη θα πρέπει να πατήσει το ειδικό κουµπί απενεργοποίηση στους. Στόχος τους είναι η
πρώτη επαφή µε το χρήστη όταν αυτός επισκεφθείτε την ιστοσελίδα χωρίς αυτός να
έχει τη δυνατότητα να προσπελάσει άλλο περιεχόµενο στον ιστοχώρο. Αυτές οι διαφηµίσεις είναι υψηλού budget συνήθως και αποτελούν προβεβληµένες θέσεις.

Aναδυόµενα παράθυρα: Τα αναδυόµενα παράθυρα είναι γνωστά και µε τον όρο
popup windows ή σκέτο popups και αποτελούν διαφηµίσεις οι οποίες βρίσκονται τοποθετηµένες σε µικρά παράθυρα, που ανοίγουν µε τη φόρτωση της ιστοσελίδας και
διακόπτουν την περιήγηση του χρήστη. Αν και τα popups στο παρελθόν ήταν µια πολύ διαδεδοµένη µορφή διαφήµισης, η υπερχρήση τους οδήγησε σταδιακά στη χειρό51

τερη εµπειρία περιήγησης στο διαδίκτυο. Για αυτό το λόγο οι σύγχρονοι φυλλοµετρητές µπλοκάρουν από µόνοι τους την εµφάνιση των αναδυόµενων παραθύρων, µε αποτέλεσµα η χρήση τους να γίνεται ολοένα και πιο σπάνια από τους διαφηµιστές.

∆ιαφηµίσεις µετάβασης: ∆ιαφηµίσεις µετάβασης συνήθως εµφανίζονται κατά τη
µετάβαση από µια ιστοσελίδα σε µια δεύτερη και αποτελούν µια συνήθη πρακτική
διαφήµισης στο διαδίκτυο. Το συχνό διαδίκτυο καθώς και υπηρεσίες που το διέπουν
συνήθως χρησιµοποιούν τη µετάβαση µεταξύ δύο σελίδων. Η ύπαρξη ευρύτατα δηµοφιλών υπηρεσιών οι οποίες χρησιµοποιούνται από πολύ κόσµο καθηµερινά εισήγαγε την έννοια της µετάβασης από αυτές σε άλλες ιστοσελίδες. Παραδείγµατα τέτοιων
υπηρεσιών είναι οι µηχανές αναζήτησης, τα κοινωνικά δίκτυα καθώς και τα δίκτυα
συνεργατών, τα οποία έχουν σαν θεµέλιο λίθο λογική των µεταβάσεων σε τρίτες σελίδες, βάσει του business logic τους και χρησιµοποιούν τις διαφηµίσεις µετάβασης
σαν βασική πηγή εσόδων για αυτές. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης κατά τη διάρκεια
του χρόνου αναµονής για τη µετάβαση από µια σελίδα στη νέα, έρχεται σε αλληλεπίδραση µε µια διαφήµιση η οποία συνήθως είναι τοποθετηµένη σε µια ενδιάµεση σελίδα µετάβασης. Σηµαντικό χαρακτηριστικό αυτής της διαφήµισης είναι ότι ο χρήστης δεν µπορεί να τη παρακάµψει µε κανένα τρόπο και αυτό την κάνει πολύ σηµαντική και συνάµα πολύ ακριβή.

∆ιαφήµιση σε ηλεκτρονικά παιχνίδια: Από την πρώτη µέρα της εισβολής των προσωπικών υπολογιστών στη καθηµερινότητα, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αποτελούσαν
και αποτελούν ένα ξεχωριστό κοµµάτι του χρήστη. Μετά από την ιλιγγιώδη ανάπτυξη
του διαδικτύου και τη µετατροπή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε διαδικτυακά - συνεργατικά και το συνεχή εµπλουτισµό τους µε στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης, έχουν
γίνει ιδιαίτερα δηµοφιλή και εκατοµµύρια χρήστες κάθε µέρα αλληλεπιδρούν µαζί
τους. Τα παιχνίδια ιστορικά χωρίζονταν και χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το
περιεχόµενό τους και προσφέρουν βάσει αυτού ένα αρκετά στοχευµένο κοινό ίσως το
πιο στοχευµένο το οποίο µπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο. Αυτές οι συνθήκες είναι
ιδανικές για τη δηµιουργία διαφήµισης. Η σηµαντικότερη διαφορά µε τις άλλες µορφές διαφήµισης, είναι ότι στα παιχνίδια ο χρήστης επιλέγει να συµµετέχει ο ίδιος. Ο
συνδυασµός ψυχαγωγίας και πληροφορίας δηµιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για πετυχηµένη διαφήµιση. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι διαφήµισης σε ηλεκτρονικά
παιχνίδια: η τοποθέτηση προϊόντων και τα διαφηµιστικά παιχνίδια.
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Η τοποθέτηση προϊόντος είναι µια πρακτική η οποία χρησιµοποιείται ευρέως στη
σύγχρονη εποχή και ο διαφηµιστής χρησιµοποιεί τη φήµη του παιχνιδιού για να διάδοση το προϊόν που διαφηµίζει. Συνήθως αυτή η πρακτική διαφήµισης εφαρµόζεται
στα πιο γνωστά παιχνίδια τα οποία έχουν δηµιουργήσει το δικό τους brand και έχουν
φανατικούς υποστηρικτές
Τα διαφηµιστικά παιχνίδια αποτελούν συνήθως λογισµικά τα οποία έχουν παραγγελθεί και είναι κατασκευασµένα µε κύριο σκοπό τη διαφήµιση ενός ή περισσότερων
προϊόντων. Βασικός στόχος τους είναι η ενίσχυση του brand των προϊόντων. Τα παιχνίδια αυτά αποτελούν αξιόπιστη µορφή διαφήµισης γιατί οι χρήστες έχουν επιλέξει
να ασχολούνται µε αυτά χωρίς να αντιλαµβάνονται ότι ουσιαστικά είναι η επικάλυψη
µιας συνεχούς διαφήµισης.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των διαφηµιστικών παιχνιδιών είναι ο βαθµός ενσωµάτωση του προϊόντος σε αυτά, ο οποίος διακρίνεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα: το
συνειρµικό, επεξηγηµατικό και το αποδεικτικό.
Ο συνειρµικός τρόπος έχει σαν στόχο τη διακριτική τοποθέτηση ενός προϊόντος µέσα
στο περιβάλλον του παιχνιδιού και τη δηµιουργία της εντυπώσεις του χρήστη ότι το
προϊόν αυτό σχετίζεται µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά τα οποία ενσωµατώνει το
παιχνίδι χωρίς ουσιαστικά να τον παρεµποδίζει. Συνήθως οι συνδροµητικές διαφηµίσεις υλοποιούνται µέσα στο παιχνίδι µε τη µορφή κάποιου λογότυπου του διαφηµιζόµενου προϊόντος ή µιας διακριτικής εγγραφής.
O επεξηγηµατικός τρόπος διαφήµισης λειτουργεί µε τελείως αντίθετο τρόπο και υποστηρίζει την τοποθέτηση του διαφηµιζόµενου προϊόντος σε κεντρικό σηµείο του παιχνιδιού, είτε γύρω από το κύριο χαρακτήρα, είτε σαν κύριο στόχο του παιχνιδιού. Με
αυτό τον τρόπο που στηρίζεται η συνεχής προβολή του προϊόντος και η συνεχής αλληλεπίδραση του µε τους χρήστες θα επιφέρει αναγνωρισιµότητα και θα δηµιουργήσει θετική εντύπωση.
Το διαφηµιζόµενο προϊόν µπορεί να εµφανίζεται σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι σε τρία
διαφορετικά χρονικά επίπεδα. Στην αρχή του παιχνιδιού πριν από την έναρξη του
παιχνιδιού, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και στο τέλος του.

Χαρακτήρες Ξεναγοί: Οι χαρακτήρες ξεναγοί αποτελούν ψηφιακούς χαρακτήρες οι
οποίοι συνήθως ξεναγούν τους χρήστες σε κάποιο λογισµικό. Οι χρήστες αυτοί µπορεί να έχουν ανθρώπινη µορφή ή να αποτελούν οποιαδήποτε άλλη φιγούρα. Έρευνες
έχουν δείξει ότι χαρακτήρες ξεναγοί αποτελούν πολύ οικεία πρόσωπα και µπορούν να
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συµβάλλουν στη διαφήµιση συγκεκριµένων προϊόντων.

∆ιαφηµιστικά βίντεο: Τα διαφηµιστικά βίντεο παρέχουν στους διαφηµιστές δυνατότητα δηµιουργίας διαδραστικού περιεχοµένου, µε το συνδυασµό εικόνες και κίνησης
και µπορούν να δηµιουργήσουν υψηλού επιπέδου διαφήµιση, µε την οποία µπορεί να
αλληλεπιδράσει ο χρήστης. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει τη δυνατότητα
δηµιουργίας και παρουσίασης στο κοινό υψηλής ποιότητας βίντεο σε πραγµατικό
χρόνο. Στην εποχή των πολυµέσων η δυνατότητα διαφήµισης προϊόντων µε τη βοήθεια βίντεο, χρησιµοποιείται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τις υπηρεσίες διαφήµισης.
Οι 2 σύγχρονες µορφές διαφηµιστικού video είναι οι εξής: Video σε banner και Video
ροής.
Το video σε banner είναι µια µορφή rich media banner, βρίσκεται σε συγκεκριµένες
θέσεις στην ιστοσελίδα και αναπαράγεται όταν ο χρήστης τοποθετεί το κέρσορα πάνω
από αυτά. Συνήθως αποτελούν βίντεο µικρής χρονικής διάρκειας.
Το βίντεο ροής ουσιαστικά αναπαράγεται σε ξεχωριστό παράθυρο και δεν περιορίζει
το περιεχόµενο που αναπαράγεται εκείνη τη στιγµή. Τα βίντεο ροής χωρίζονται σε
δύο µεγάλες κατηγορίες τα γραµµικά ή µη γραµµικά βίντεο και τις συνοδευτικές διαφηµίσεις.
Στα γραµµικά βίντεο η διαφήµιση µπορεί να παρευρίσκεται πριν µετά ή κατά τη
διάρκεια του περιεχοµένου και συνήθως δεν αναπαράγεται ταυτόχρονα µε το περιεχόµενο, αλλά απαιτεί παύση της υπόλοιπης προβολής για την αναπαραγωγή του. Αντίθετα τα µη γραµµικά βίντεο δεν απαιτούν την παύση της αναπαραγωγής του περιεχοµένου για την προβολή τους. Αναπαράγονται ταυτόχρονα µε το περιεχόµενο και
προσφέρουν διάδραση στο χρήστη. Τέλος οι συνοδευτικές διαφηµίσεις αποτελούν
µικρά πλαίσια εικόνας και ήχου που συνοδεύουν του κύριο περιεχόµενο. ∆εν διακόπτουν τη ροή του και συνήθως µπορεί να έχουν επεξηγηµατικό χαρακτήρα.

∆ιαφήµιση µέσω κοινωνικών δικτύων: Τα κοινωνικά δίκτυα δίνοντας µια σύγχρονη
τάση στο διαδίκτυο συγκεντρώνουν µεγάλη µάζα χρηστών και αποτελούν ταυτόχρονα
µια µικρογραφία της κοινωνίας, ενσωµατώνοντας χαρακτηριστικά αυτής, καθώς και
οι χρήστες που συµµετέχουν ενεργούν µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην πραγµατική
κοινωνία. Πολλές φορές οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων ταυτίζονται µε αυτά και
πιστεύουν ότι αποτελούν την πραγµατική ζωή, µε αποτέλεσµα καταναλωτικά να εξοµοιώνεται µε αυτή. Οι µορφές διαφήµισης στα κοινωνικά δίκτυα χωρίζονται σε τρεις
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βασικές κατηγορίες.
Η πρώτη κατηγορία είναι η διαφήµιση που βασίζεται στο σύνολο των φίλων του χρήστη και στο δίκτυο που δηµιουργούν. Με αυτόν τον τρόπο οι διαφηµιστές εκµεταλλεύονται τη δυνατότητα που παρέχουν τα κοινωνικά δίκτυα να διαµοιράζουν µηνύµατα αναρτήσεις κτλ στο δίκτυο των φίλων των χρηστών, χρησιµοποιώντας τα για τη
διάδοση των προϊόντων που θέλουν να προωθήσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αυτού αποτελεί το facebook, όπου οι χρήστες κάνοντας χρήση µίας τρίτης εφαρµογής
αναρτούν πολλές φορές χωρίς να το γνωρίζουν, περιεχόµενο το οποίο είναι προσβάσιµο στη σελίδα τους απο τους φίλους τους µε αποτέλεσµα την αναδροµική διάδοση
των περιεχοµένων αυτών.
Η δεύτερη κατηγορία είναι η άµεση διαφήµιση που αναρτάται στον ιστότοπο του δικτύου κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτό το τρόπο δίνεται η δυνατότητα διαφήµισης µε
το κλασικό τρόπο, µε τη χρήση δηλαδή banners, µε µία και µοναδική διαφορά. Τη
χρήση των δηµογραφικών και των προσωπικών στοιχείων που προκύπτουν απο το
προφίλ των χρηστών του δικτύου. Ο διαφηµιστής µπορεί να στοχεύσει συγκεκριµένες
ιδιότητές του κοινού του, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξει µέσα από δεκάδες χαρακτηριστικά που µπορεί να διέπουν το µέσο χρήστη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το Facebook στο οποίο δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας υποοµάδων χρηστών βάσει κοινών χαρακτηριστικών, τα οποία µπορεί να σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντα του χρήστη (Μουσική, Groups που συµµετέχει κτλ), την ηλικία, το φύλο την
περιοχή κατοικίας και πολλά άλλα. Ένα άλλο παράδειγµα αποτελεί το κοινωνικό δίκτυο LinkedIn το οποίο πραγµατεύεται το επαγγελµατικό προφίλ των χρηστών του.
Με αυτό το τρόποι διαφηµιστικές καµπάνιες που βασίζονται σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές οµάδες ή οµάδες που συνδέονται µέσω ενός συγκεκριµένου επαγγελµατικού προσόντος, αποκτούν ένα πολύ πιο στοχευµένο κοινό.
Σε αρκετές περιπτώσεις η διαφήµιση βάσει προσωπικών στοιχείων και χαρακτηριστικών του προφίλ του χρήστη, θεωρείται µια αυτόνοµη µορφή διαφήµισης στα κοινωνικά δίκτυα. Μολονότι στο παρελθόν αυτό έτεινε να ήταν σωστό, τα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα έχουν προσωποκεντρικοποιήσει εξολοκλήρου τη διαφήµιση µε την
χρήση κοινωνικών στοιχείων, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ξεκάθαρη δυνατότητα
γενικευµένης διαφήµισης.
Η τρίτη κατηγορία είναι η διαφήµιση µέσω της οµαδοποίησης των χρηστών. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχει ενσωµατωθεί από τα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα είναι η
δυνατότητα οµαδοποίησης των χρηστών βάσει κάποιων κοινών χαρακτηριστικών και
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κοινών ενδιαφερόντων. Η υλοποίηση της οµαδοποίησης αυτής, πραγµατοποιείται µε
τη βοήθεια groups χρηστών και σελίδων θαυµαστών. Τα groups χρηστών δηµιουργούνται συνήθως γύρω από ένα κοινό χαρακτηριστικό µιας οµάδας χρηστών, οι οποίοι συµµετέχουν σε αυτό. Οι οµάδες αυτές µπορεί πολλές φορές να αποτελούν κλειστές κοινωνίες δίχως πρόσβαση για τους υπόλοιπους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Επιπλέον µπορεί να είναι διαχωρισµένες σχετικά µε τη θεµατική τους ενότητα. Οι σελίδες θαυµαστών αποτελούν στοχευµένες προσωπικές σελίδες οι οποίες σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο προϊόν ή πρόσωπο. Η Θεµατολογία των σελίδων αυτών βασίζεται στο κεντρικό πρόσωπο που πραγµατεύονται.
Η οµαδοποίηση των χρηστών όπως περιγράφτηκε προηγουµένως, προσφέρει ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, βάσει του οποίου µπορεί να δηµιουργηθεί αποτελεσµατική διαφήµιση. Τέτοιες µορφές διαφήµισης µπορούν να κτίσουν µία σταθερή σχέση εκτίµησης µεταξύ κοινού και επιχείρησης.33

Google Adwords: Η Google µέσα από την υπηρεσία της Adwords προσφέρει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν τη δική τους διαφηµιστική καµπάνια. Οι
καµπάνιες αυτές έχουν τη δυνατότητα να εµφανίζονται σε όλα τα προϊόντα της
Google (Google search, Gmail, Android) καθώς και σε ιστότοπους συνεργατών της.
Η ιδιαιτερότητα που προσφέρει η υπηρεσία Google Adwords βασίζεται στην θεωρία
αναζήτησης µε βάση τα συµφραζόµενα (Contextual Search). Η δηµιουργία διαφήµισης σε αυτή τη λογική, στηρίζεται στη χρήση λέξεων κλειδιά που σχετίζονται νοηµατικά µε το περιεχόµενο της. Η Google χρησιµοποιεί τις λέξεις κλειδιά για να αντιστοιχίσει νοηµατικά τη το περιεχόµενο µια διαφήµισης µε το συγκεκριµένο περιεχόµενο το οποίο προκύπτει από µία ή περισσότερες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές µπορούν να συµπεριλαµβάνουν αναζητήσεις στη µηχανή αναζήτησης της Google, θεµατικό περιεχόµενο ιστοσελίδων τρίτων, καθώς και περιεχόµενο multimedia. Με αυτό
τον τρόπο το προφίλ του χρήστη διαµορφώνεται βάσει του περιεχοµένου το οποίο
αναζητά και προσπελαύνει. Τα προφίλ αυτό αξιολογείται µε τη βοήθεια προηγµένων
αλγορίθµων και αντιστοιχείται σε συγκεκριµένες λέξεις κλειδιά, που έχουν χρησιµοποιηθεί σε διαφηµιστικές καµπάνιες. Η λειτουργία αυτή έχει σαν στόχο την δηµιουρ33
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γία αξιόπιστων καµπανιών µε καλύτερα αποτελέσµατα.

Google Adsence: Η υπηρεσία Google Adsence βασίζεται στα Google Adwords και
δίνει στον οποιοδήποτε κάτοχο ενός ισοτόπου τη δυνατότητα προβολής διαφηµίσεων
(Google Adwords) και συνάµα την ευκαιρία κέρδους από αυτές µε τη λογική c2c. Με
αυτό το τρόπο οι ιστότοποι που συµµετέχουν στο πρόγραµµα αυτό προσφέρουν διαφηµιστικό χώρο, στον οποίο προβάλλονται διαφηµίσεις Google.
Μια σηµαντική διαφορά που συναντάται στο Google adsence είναι ότι σηµαντικό ρόλο έχει το είδος του περιεχοµένου του ιστοχώρου σχετικά µε τη νοηµατική αντιστοίχηση των διαφηµίσεων.34

Τιµολόγηση διαδικτυακής διαφήµισης: Οι θεµελιώδης µονάδες µέτρησης µίας ηλεκτρονικής διαφήµισης είναι δύο: τα clicks και τα impressions. Τα impressions αναπαριστούν τον αριθµό των προβολών της διαφήµισης στους χρήστες. Τα clicks αναπαριστούν τον αριθµό των χτυπηµάτων που έχουν κάνουν οι χρήστες σε µία διαφήµιση µε αποτέλεσµά να οδηγηθούν στον σύνδεσµό που περιλάµβανε το banner της διαφήµισης. Εµπειρικά η διαφορά του αριθµού των clicks και των impressions µίας διαφήµισης µπορεί να είναι χαοτικά µεγάλη. Ωστόσο µε τα impressions είναι δυνατό να
προκύψει στατιστικό λάθος γιατί δεν αποσαφηνίζεται αν ο χρήστης παρατήρησε την
διαφήµιση ή απλά επισκέφτηκε τη σελίδα που την περιείχε.

Κόστος ανά εµφάνιση (cost per impression) CPI: Η µορφή αυτής της τιµολόγησης,
είναι ίσως η πιο διαδεδοµένη στο διαδίκτυο και βάσει της οποία το κόστος υπολογίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των εµφανίσεων της διαφήµισης σε ένα συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα.

Κόστος ανά click (cost per click) cpc: Η µορφή αυτής της τιµολόγησης βασίζεται
κυρίως στην απόδοση της διαφήµισης. Το κόστος υπολογίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των clicks στην διαφήµιση. Συνήθως η τιµή ανά µονάδα σε αυτή τη µορφή διαφήµισης είναι υψηλότερο απο τη cpi.

34
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Κόστος ανά πώληση (cost per sell) cps: Η µορφή αυτή βασίζεται στον αριθµό των
πωλήσεων που προκύπτουν από την διαφήµιση και αποτελεί πιο σπάνιο τρόπο τιµολόγησης. Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα αυτού του τρόπου διαφήµισης είναι το τεχνικό και το σκέλος. Οι συντελεστές της ιστοσελίδας θα πρέπει να έχουν έρθει σε
καταρχήν συµφωνία µε το διαφηµιστή και απαιτείται και ένα είδος διασύνδεσης µε
του συστήµατος πωλήσεων µε το σύστηµα διαφηµίσεων.

Κόστος ανά αναπαραγωγή (cost per play) cpp: Βάσει αυτού του τρόπου τιµολόγησης η µορφή της διαφήµισης απαιτείται να είναι σε µορφή ήχου ή video. Το video ή
το ηχητικό αναπαράγεται προτού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσπελάσει το
κύριο περιεχόµενο (στις περισσότερες περιπτώσεις video ή ηχητικό αντίστοιχα). Το
κόστος υπολογίζεται ανάλογα µε τον αριθµό αναπαραγωγών του διαφηµιστικού.35
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Κεφάλαιο 7: Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

7.1 Μικροµεσαίες επιχειρήσεις. Γενικές έννοιες.

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι ένας από τους θεµέλιους λίθους της οικονοµίας
παγκοσµίως και σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του ΑΕΠ
των εγχώριων κρατών. Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις, συνήθως αντικατοπτρίζουν
την πραγµατική οικονοµία µιας χώρας και αποτελούν µια ζωντανή εικόνα της αγοράς.
Εκατοµµύρια άνθρωποι ανά τον κόσµο δραστηριοποιούνται είτε επιχειρηµατικά είτε
ως εργαζόµενοι σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις καθιστώντας τες σηµαντικά παραγωγικές ως προς τη δηµιουργία προϊόντων και υπηρεσιών.
Ιστορικά, η µικροµεσαία επιχείρηση αποτέλεσε κοµµάτι της κοινωνίας και κινητήριο
µοχλό της οικονοµίας για τους εκάστοτε πολιτισµούς. Η πρώτη γνωστή καταγραφή
µικρής επιχείρησης που είχε να κάνει µε δανεισµό χρηµάτων, εµφανίστηκε πριν από
4.000 χρόνια περίπου. Ανά τους αιώνες υπάρχουν καταγραφές λειτουργιών µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και λειτουργιών κατασκευής προϊόντων.
Τη σύγχρονη εποχή και, ιδιαίτερα µέχρι και τα µέσα του 20ου αιώνα, οι µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις δεν απολάµβαναν της εκτίµησης και του κύρους της κοινωνίας.
Αν και σε πολλές περιπτώσεις ήταν η αναπαράστασης της µεσαίας αστικής τάξης, δεν
ήταν ξεκάθαρη στο ευρύ κοινό η συµβολή τους στην οικονοµία. Προς τα τέλη του
αιώνα αυτού και ιδιαίτερα µετά την τεχνολογική έκρηξη, δόθηκε η δυνατότητα στο
είδος των επιχειρήσεων αυτών, να παράξουν ποιοτικότερα και σηµαντικότερα για το
κοινωνικό σύνολο και την ποιότητα ζωής προϊόντα. Σαν αποτέλεσµα αυτής της ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις αυτές άρχισαν να απολαµβάνουν περισσότερη εκτίµηση και
κύρος από το ευρύ κοινό. Με αυτό τον τρόπο, άρχισαν να εµφανίζονται όλο και περισσότερες, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας που πολλές φορές
απαιτούν και ειδικές γνώσεις και, την αύξηση του ανταγωνισµού, που συνεπάγεται
αυτόµατα ποιοτικότερες υπηρεσίες και προϊόντα. Σήµερα, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, βάσει των δοµών που έχουν δηµιουργηθεί στην παγκόσµια
οικονοµία, να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις και να παράξουν προϊόντα τα οποία
µπορούν να συναγωνιστούν σε µεγάλο βαθµό, αντίστοιχα άλλων µεγάλων επιχειρήσεων
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7.2 Ο ορισµός της µικροµεσαίας επιχείρησης.

Ο χαρακτηρισµός µιας επιχείρησης ως µικροµεσαία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Σε
αντίθεση µε τις µεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες γενικά διέπονται από συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά που τις καθιστούν αυτόµατα σε µεγάλου κύκλου εργασιών, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις περιλαµβάνουν χαρακτηριστικά τα οποία άλλοτε διακατέχονται
από ασάφεια και δεν είναι ξεκάθαρα, µε αποτέλεσµα να επιφέρουν σύγχυση. Επιπλέον, η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν, καθώς και το εταιρικό προφίλ που παρουσιάζουν, καθιστά δύσκολο τον ορισµό µιας επιχείρησης
σαν µικροµεσαία. Με την ανάπτυξη του διαδικτύου, οι επιχειρήσεις µπορούν να δηµιουργήσουν εταιρική ταυτότητα υψηλού επιπέδου, µε πολύ χαµηλό κόστος.
Για όλους αυτούς τους λόγους, ο ορισµός µιας επιχείρησης σαν µικροµεσαία, θα πρέπει να βασιστεί σε κάποια δοµικά χαρακτηριστική της. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι
τα εξής: σύνολο ενεργητικού, καθαρή θέση, ετήσια έσοδα πωλήσεων, αριθµός υπαλλήλων.
Το σύνολο του ενεργητικού, αφορά το σύνολο των πόρων, υλικών και άυλων, που
κατέχει µια επιχείρηση. Οι πόροι αυτοί είναι το σύνολο των αποθεµατικών σε χρήµατα, των αποθεµάτων των παραγόµενων προϊόντων και οτιδήποτε άλλο έχει εµπορική
αξία και βρίσκεται στην κατοχή της. Το σύνολο θέσης, αφορά τις συνολικές επενδύσεις, δηλαδή το κεφάλαιο της επιχείρησης. Το κεφάλαιο αυτό, µοιράζεται σε επιµέρους µερίδια και βρίσκεται στην κατοχή συγκεκριµένων επενδυτών, των µετόχων. Ο
αριθµός των υπαλλήλων, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αντικατοπτρίζει το
µέγεθος της επιχείρησης. Η συνολική απαίτηση υπαλληλικού δυναµικού, είναι ανάλογη του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

7.3 Οι οικονοµικές επιδόσεις των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Πολλές φορές παρατηρείται το παράδοξο, µια µικροµεσαία επιχείρηση να έχει µεγαλύτερη κερδοφορία απο µια µεγάλη. Αυτό συµβαίνει διότι τα µεγέθη διαφέρουν καθώς και οι στόχοι. Είναι διαφορετικό σε χρήµατα, µια επιχείρηση µε µεγάλο κύκλο
εργασιών να έχει κέρδη, για παράδειγµα 5%, σε σχέση µε µια µικρότερη. Επιπλέον,
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις τα απαιτούµενα λειτουργικά έξοδα µειώνονται γεωµετρικά, µε αποτέλεσµα να ενισχύουν, την οικονοµική τους απόδοση.
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7.4 Οι καινοτοµίες στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις

Η καινοτοµία σε πολλές περιπτώσεις, αποτελεί την κεντρική ιδέα και το λόγο ύπαρξης µιας µικροµεσαίας επιχείρησης. ∆εν είναι τυχαία η φράση πως οι «µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, υπάρχουν για να καινοτοµούν». Συνήθως, η επιχείρηση που πουλάει ένα
προϊόν ή µια υπηρεσία, αποτελεί τη µετεξέλιξη της αρχικής καινοτόµου ιδέας. Επιπλέον, οι µεγάλες και κραταιές επιχειρήσεις ανά τον κόσµο, είναι το επόµενο στάδιο
εξέλιξης µιας παλαιότερης µικροµεσαίας επιχείρησης. Όλες οι γνωστές και παγκοσµίου φήµης εταιρείες, έχουν υπάρξει µικρές και µεσαίες κατά τη διάρκεια της ύπαρξης τους.
Η επικέντρωση σε ένα συγκεκριµένο προϊόν, µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία
καινοτοµίας και πρωτοπορίας σε ένα συγκεκριµένο τοµέα και που δύσκολα θα µπορέσει να καµφεί από το ανταγωνισµό. Υπάρχει πληθώρα παραδειγµάτων κατά τα οποία µεγάλες απέτυχαν να δηµιουργήσουν ανταγωνιστικά προϊόντα καινοτόµων µικρότερων εταιριών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, αναγκάστηκαν να επενδύσουν τεράστια ποσά για την εξαγορά τους. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα που έχουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις για τη δηµιουργία καινοτοµίας, πηγάζει απο την έλλειψη της φήµης της, προσφέρει χρόνο και µικρότερες απαιτήσεις απο το κοινό σε σχέση µε µια
µεγαλύτερη και πιο γνωστή.

7.5 Παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Η επιτυχία µιας µικροµεσαίας επιχείρησης, µπορεί να είναι τόσο δύσκολη ή τόσο εύκολη όσο και η αποτυχίας της. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη θετική ή αρνητική
της πορεία, είναι αρκετοί και πολλές φορές πολύπλοκη. Η λειτουργία µιας επιχείρησης είναι µια διαδικασία δύσκολη και απαιτητική και στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό
στη θεωρία λήψης αποφάσεων και αξιοποίησης της πληροφορίας. Οι παράγοντες αυτοί, είναι οι ακόλουθοι:

Ηλικία: Η ηλικία συχνά είναι αιτία για την καλή ή µη λειτουργία µιας επιχείρησης
και παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και στην αξιολόγηση των
πληροφοριών. Μεγαλύτερη ηλικία συνεπάγεται µεγαλύτερη ωριµότητα και περισσότερες εµπειρίες. Συνήθως, άτοµα µικρότερης ηλικίας που διακατέχουν θέση διαχειρι61

στή, συµβουλεύονται ανθρώπους έµπειρους και µε ειδικές γνώσεις.

Κεφάλαιο: Ρεαλιστικά, το κεφάλαιο είναι ο αιµοδότης κάθε επιχείρησης. Η ρευστότητα εγγυάται την οµαλή λειτουργία και προσφέρει χρονικό περιθώριο και επένδυση
για την λειτουργία όλων εκείνων των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην καινοτοµία. Η έλλειψη κεφαλαίου, πολλές φορές αποτελεί εµπόδιο στην έρευνα και την εξέλιξη και, σε αρκετές περιπτώσεις, επιφέρει το τέλος λειτουργίας της επιχείρησης.

Οικονοµικές συγκυρίες: Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται µια επιχείρηση
είναι κύριος παράγοντας της προοπτικής και ανάπτυξής της, καθώς ορίζει όλες τις
εξωτερικές παραµέτρους που την επηρεάζουν. Η φορολογία, η νοµοθεσία, οι εργασιακές σχέσεις και πολλά άλλα, είναι παράγοντες οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν σε
πολύ σηµαντικό βαθµό την επιχείρηση.

Εκπαίδευση: Η διαχείριση µιας επιχείρησης, απαιτεί ειδικές γνώσεις πανεπιστηµιακού επιπέδου και έχει αναχθεί σε επιστήµη. Για αυτό το λόγο, είναι σηµαντικό για την
αντιµετώπιση προβληµάτων ο διαχειριστής της επιχείρησης να έχει τις κατάλληλες
γνώσεις.

Πείρα: Η εµπειρογνωµοσύνη είναι η γνώση η οποία αποκτάται µε την πάροδο των
χρόνων από την ενασχόληση και την εξάσκηση ενός επαγγέλµατος. Η καταγραφή της
συµπεριφοράς των παραγόντων που αλληλεπιδρά η επιχείρηση, καθώς και η πρόληψη
που βασίζεται σε παλαιότερα παραδείγµατα και περιπτώσεις, είναι ίσως το πιο σηµαντικό εφόδιο για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Οικογενειακό περιβάλλον: Συνήθως άτοµα τα οποία έχουν µεγαλώσει σε οικογενειακό περιβάλλον που σχετίζεται µε επιχειρήσεις, έχουν αποκτήσει ενδοοικογενειακή
πείρα και έχουν τη δυνατότητα να συµβουλεύονται έµπειρα άτοµα ως προς τη διεύθυνση επιχειρήσεων.

Συνεταίροι: Οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν υπό καθεστώς συνεταιρισµού έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, λόγω της ποικιλίας απόψεων στη λήψη αποφάσεων.

62

Σχεδιασµός: Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και ο καθορισµός στόχων, ίσως είναι ένας
απο τους σηµαντικότερους παράγοντες για µια επιχείρηση, καθώς θέτει τα ορόσηµα
και προκαθορίζει διαδικασίες για περίπτωση αποτυχίας.36

Επιπλέον, σύµφωνα µε το µοντέλο των Katz και Gartner, µια νέα επιχείρηση για να
δηµιουργηθεί οφείλει να πληρεί τέσσερεις ιδιότητες. Αρχικά, όποιος επιθυµεί να ξεκινήσει µια νέα επιχείρηση, πρέπει να έχει διασαφηνίσει την πρόθεση δηµιουργίας
της επιχείρησης. Επίσης, οφείλει να έχει οργανώσει και αξιοποιήσει όλους τους απαραίτητους πόρους για την έναρξη της επιχείρησης, όπως το κεφάλαιο και το απαραίτητο εργατικό δυναµικό. Οι δεσµεύσεις είτε ψυχολογικές π.χ. ενηµερώνοντας τον
κοινωνικό του κύκλο, είτε επίσηµες π.χ. καταχωρώντας την επιχείρηση σε κάποιο επίσηµο µητρώο, είναι εξίσου σηµαντικές. Τέλος, είναι αναγκαίο ο ενδιαφερόµενος να
πραγµατοποιήσει συναλλαγές, π.χ. πωλήσεις και πληρωµή των αντίστοιχων φόρων.37

36

Siropolis, N., (2001), ∆ιοίκηση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, Έκτη Έκδοση, Αθήνα, εκδ.

Παπαζήση
37

Storey, J., D., Greene, J., F., Χασσίδ, Ι., Φαφαλιού, Ε., (2011), Επιχειρηµατικότητα για µικρές

και µεσαίες επιχειρήσεις, Πρώτη έκδοση, Αθήνα, εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ, σελ. 212
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Κεφάλαιο 8: Ηλεκτρονικό Έγκληµα και Νοµοθεσία
Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ραγδαία είσοδος της στην καθηµερινή ζωή πέρα από
τα πλεονεκτήµατα που προσέφερε στην καθηµερινή ζωή των χρηστών, δηµιούργησε
και κάποιες αρκετά πολύπλοκες καταστάσεις. Όντας µικρογραφία της κοινωνίας ο
κυβερνοχώρος, ενσωµατώνει πέρα από τα θετικά της στοιχεία και κάποιες αρνητικές
παραµέτρους. Ένα από τα χαρακτηριστικά παράδειγµα, είναι η ηλεκτρονική εγκληµατικότητα.
Ο όρος ηλεκτρονική εγκληµατικότητα ή ηλεκτρονικό έγκληµα, αφορά κάθε αξιόποινη ενέργεια η οποία πραγµατοποιείται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον ή µέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό έγκληµα µπορεί να χωριστεί σε δύο κύριες κατηγορίες: εγκλήµατα µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εγκλήµατα µέσω του ίντερνετ
ή κυρβερνοεγκλήµατα.
Τα εγκλήµατα µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή συµπεριλαµβάνουν όλες τις αξιόποινες πράξεις, που πραγµατοποιούνται σε κάποιο ηλεκτρονικό περιβάλλον. ∆εν είναι
απαραίτητη η πρόσβαση στον ίντερνετ για την πραγµατοποίησή τους και µπορούν να
πραγµατοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο (local environment) και, για παράδειγµα, περιλαµβάνουν την παράνοµη επεξεργασία, αντιγραφή και διαγραφή προσωπικών αρχείων, χωρίς να υπάρχει νόµιµη πρόσβαση. Συνήθως, προσωπικά αρχεία χαρακτηρίζονται όλα εκείνα τα αρχεία στα οποία ο ιδιοκτήτης τους έχει ορίσει σαν προσωπικού
χαρακτήρα και έχει περιορίσει την πρόσβαση σε τρίτους.
Τα κυβερνοεγκλήµατα (cybercrimes), αφορούν όλες τις παράνοµες ενέργειες που τελούνται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, µε απαραίτητα την πρόσβαση στο ίντερνετ. Αυτού του είδους τα εγκλήµατα είναι τα πιο διαδεδοµένα και, συνάµα τα πιο επικίνδυνα
γιατί συνήθως δεν περιορίζονται σε µια υπολογιστική µονάδα, εξαπλώνονται µέσω
δικτύων και έχουν σαν στόχο τη δηµιουργία χάους και µόνιµης ζηµιάς.

8.1 Μορφές ηλεκτρονικού εγκλήµατος

Κακόβουλο λογισµικό: Το κακόβουλο λογισµικό είναι συνήθως µικρού µεγέθους
προγράµµατα τα οποία έχουν στα στόχο τη δηµιουργία δυσλειτουργιών σε υπολογιστικές µονάδες και όχι µόνο. Χαρακτηριστικές δυσλειτουργίες είναι η απώλεια δεδο-
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µένων, η αδρανοποίηση της υπολογιστικής µονάδας ή η εκµετάλλευση της, µε στόχο
άλλες κακόβουλες ενέργειες. Βασικοί τύποι κακόβουλου λογισµικού είναι οι ιοί, οι
δούρειοι ίπποι και τα σκουλήκια.
Οι ιοί (viruses) έχουν ως στόχο την αλλοίωση στοιχείων και δεδοµένων και χαρακτηριστικό τους γνώρισµα είναι ότι επισυνάπτονται σε υπάρχοντα αρχεία µε τη διαδικασία της αυτοαντιγραφής (self-replicating). Αποτέλεσµα αυτού, είναι τα µολυσµένα
αρχεία να λειτουργούν µε διαφορετικό τρόπο και να επηρεάζουν τη λειτουργία όλου
του συστήµατος.
Τα σκουλήκια (warms) είναι ίδιας λογικής λογισµικά µε τους ιούς, µε τη διαφορά ότι
εξαπλώνονται µε τη βοήθεια δικτυακών συνδέσεων, χωρίς να απαιτείται από το χρήστη κάποια συγκεκριµένη ενέργεια για την εξάπλωση της µόλυνσης. Τα κακόβουλα
λογισµικά αυτού του τύπου είναι αρκετά δύσκολο να αντιµετωπιστούν και απαιτούν
ειδικές µεθόδους πρόληψης και αντιµετώπισης.
Οι δούρειοι ίπποι (Trojan horses) προσπαθούν να αξιοποιήσουν τη µόλυνση ενός συστήµατος για να δώσουν πρόσβαση σε αυτό, σε τρίτους. Με αυτό τον τρόπο, ένας
µολυσµένος υπολογιστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλου τύπου κακόβουλες ενέργειες χωρίς να γίνει αντιληπτό από τον κάτοχο του. Έτσι, διασφαλίζεται η ανωνυµία του επιτιθεµένου.

Κακόβουλες εισβολές σε δίκτυα: Οι κακόβουλες εισβολές σε δίκτυα (Hacking) είναι
η ενέργεια κατά την οποία ο κακόβουλος επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιο
δίκτυο. Η πρόσβαση σε ένα δίκτυο υπολογιστών µπορεί πολλές φορές να αποδειχθεί
µοιραία. Οι hackers τοποθετούν λογισµικά παρακολούθησης του δικτύου και ανιχνεύουν δεδοµένα τα οποία διαχέονται µέσω αυτού. Τέτοια δεδοµένα µπορεί να είναι
αριθµοί πιστωτικών καρτών, κωδικοί πρόσβασης και άλλη πολύτιµη πληροφορία.

Επίθεσης άρνησης παροχής υπηρεσιών: Η επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών
(Distributed denial of service –DDOS attacks), αποτελούν την πιο ευρύτερα χρησιµοποιούµενη επίθεση και ταυτόχρονα, µια από τις πιο δύσκολα αντιµετωπίσιµες. Με
αυτό τον τρόπο, οι hackers κάνουν χρήση µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας ταυτόχρονα
από χιλιάδες ή εκατοµµύρια µολυσµένους υπολογιστές τρίτων, µε αποτέλεσµα να εξαντλήσουν τους πόρους της υπηρεσίας αυτής ώστε να µην είναι προσβάσιµη από
κανέναν πραγµατικό χρήστη που θέλει να τη χρησιµοποιήσει. Οι υπηρεσίες αυτές
µπορεί να είναι ιστοσελίδες, συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών και οτιδήποτε άλλο
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δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο. Η αντιµετώπιση των επιθέσεων αυτών, είναι αρκετά δύσκολη και ποικίλουν ανά περίπτωση.

Phising: Το phising είναι µια πολλή διαδεδοµένη µορφή εξαπάτησης και βασίζεται σε
αντίθεση µε τις προηγούµενες, όχι σε κάποια ευπάθεια του συστήµατος, αλλά στην
αντίληψη του χρήστη. Με αυτό τον τρόπο οι επιτήδειοι, προσπαθούν είτε µε ψεύτικα
ηλεκτρονικά µηνύµατα (e-mails), είτε µε την πλαστογράφηση υπηρεσιών να εξαπατήσουν το χρήστη και να αποσπάσουν από αυτόν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα. Οι
χρήστες πιστεύοντας ότι οι επιτήδειοι είναι πραγµατικοί εκπρόσωποι των υπηρεσιών
που παρουσιάζουν, τους εµπιστεύονται µε αποτέλεσµα την εξαπάτηση τους.

8.2 Αντιµετώπιση ηλεκτρονικού εγκλήµατος

Το πρόβληµα της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας έχει λάβει τέτοιο εύρος, ώστε να
απειλεί την ύπαρξη του ίδιου του διαδικτύου. Ιδιαίτερα σε εφαρµογές ηλεκτρονικής
επιχειρηµατικότητας και ηλεκτρονικού εµπορίου όπου γίνεται διακίνηση κεφαλαίων
και ευαίσθητων δεδοµένων, απαιτείται η δηµιουργία ειδικών δοµών και µεθόδων
προστασίας. Αν και έχουν προταθεί και πολλές φορές χρησιµοποιούνται µε επιτυχία
αρκετά πρότυπα προστασίας, συνήθως µια ολοκληρωµένη πολιτική ασφάλειας απαιτεί το συνδυασµό περισσοτέρων από µιας µεθόδου προστασίας.
Μια αποτελεσµατική τεχνική για την αντιµετώπιση επιθέσεων και την προστασία
προσωπικών δεδοµένων, είναι η κρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση (encryption)
έχει σαν στόχο τη µετατροπή των δεδοµένων, σε τέτοια µορφή ώστε να µην είναι αναγνώσιµα πέρα από τον κάτοχο τους σε περίπτωση που πέσουν στα χέρια κακόβουλων.
Ένα επιπλέον σηµαντικό χαρακτηριστικό µιας πολιτικής ασφαλείας, είναι η µειωµένη
δυνατότητα πρόσβασης σε ευαίσθητα συστήµατα. Αυτή η τεχνική δίνει τη δυνατότητα σε συγκεκριµένα άτοµα να έχουν πρόσβαση τµηµατικά στη δοµή του συστήµατος.
Αποτέλεσµα αυτού, είναι η δηµιουργία «στεγανών», ώστε σε περίπτωση που κάποιος
κακόβουλος αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιο τµήµα του συστήµατος, να αποκλειστεί
από τα υπόλοιπα.
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8.3 Νοµοθεσία

Αν και οι ηλεκτρονικές επιθέσεις είναι ένα µείζον πρόβληµα, δεν υπάρχει επαρκής
νοµοθεσία για την αντιµετώπιση του. Το πρόβληµα της εγκληµατικότητας από τη φύση του είναι αρκετά πολύπλοκο και λόγω της παγκόσµιας φύσης του διαδικτύου, επεκτείνεται πολλά κράτη όπου ισχύουν διαφορετικά καθεστώτα και οι νοµοθεσίες δεν
συµβαδίζουν. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση σε µια προσπάθεια συντονισµού για την αντιµετώπιση του κυβερνοεγκλήµατος, συνέταξε τη Συνθήκη της Βουδαπέστης στις 23.11.2001, η οποία προσπαθεί να εισάγει ρυθµίσεις και να θέσει πιο
συγκεκριµένα, κανόνες για την αντιµετώπιση των ηλεκτρονικών αδικηµάτων.
Στην ελληνική επικράτεια δεν υπάρχει συγκεκριµένος νόµος που να ρυθµίζει αποκλειστικά θέµατα ηλεκτρονικού εγκλήµατος. Χαρακτηριστικά οι εξής νόµοι περιγράφουν ένα πλαίσιο λειτουργίας του διαδικτύου:
Ο 1805/88 αφορά εγκλήµατα που διαπράττονται µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ένας άλλος νόµος είναι ο 2867/200 που περιγράφει την οργάνωση και τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιών. Στη συνέχεια, ο 2774/99 θέτει το θεσµικό πλαίσιο για
την προστασία προσωπικών δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα.
Πέρα από το νοµοθετικό πλαίσιο, ένα ειδικά διαµορφωµένο τµήµα της ελληνικής αστυνοµίας, η ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, έχει την ευθύνη της εποπτείας και
της αντιµετώπισης κακόβουλων ενεργειών.38

38

Γεωργιάδου, Γ., Ε, Τριανταφύλλου, Γ., Ε., Οικονιµίδης, Α., Α., (2011), e-Οικονοµία, Εµπόριο,

Μάρκετινγκ, ∆ιακυβέρνηση, Θεσσαλονίκη, εκδ. ΤΖΙΟΛΑ, σελ. 135-151
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ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο 9: Ερευνώντας µια µικροµεσαία επιχείρηση

9.1 Η περίπτωση του ofarmakopoiosmou.gr

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα ofarmakopoiosmou.gr είναι η προέκταση ενός φυσικού
καταστήµατος το οποίο ιδρύθηκε το 1977 στην περιοχή του Παγκρατίου, στην Αθήνα
και απαρτίζεται από τρεις φαρµακοποιούς και ένα πλήρες εξειδικευµένο προσωπικό.
Το ∆εκέµβριο του 2012, δηµιουργήθηκε το ηλεκτρονικό κατάστηµα ofarmakopoiosmou.gr, το οποίο µέχρι σήµερα γνωρίζει µεγάλη εξέλιξη. Για να επιτευχθεί η σωστή
χρήση τόσο του φυσικού καταστήµατος, όσο και του ηλεκτρονικού καταστήµατος,
υπάρχουν δύο εξειδικευµένες οµάδες στο φαρµακευτικό χώρο, όπου η µια οµάδα είναι υπεύθυνη για το φυσικό κατάστηµα και η άλλη για το φυσικό.
Η φιλοσοφία του ηλεκτρονικού καταστήµατος βασίζεται στη δηµιουργία µιας αέναης
σχέσης µε τους πελάτες, η οποία έχει τα θεµέλια της στην εµπιστοσύνη και την ασφάλεια που οι ίδιοι αισθάνονται µέσω της εξυπηρέτησης τους. Το ηλεκτρονικό φαρµακείο παρέχει στον πελάτη µεγάλη ποικιλία προϊόντων γνωστών εταιρειών που σχετίζονται δερµοκαλλυντικά, συµπληρώµατα διατροφής, προϊόντα διατροφής, όλο το
εύρος των οµοιοπαθητικών προϊόντων κάθε δυναµοποίησης, προϊόντα κατάλληλα για
οµοιοπαθητική, βρεφικά προϊόντα, ορθοπεδικά, διαγνωστικά, προϊόντα οµορφιάς και
µακιγιάζ, καθώς και πλήθος άλλων παραφαρµακευτικών προϊόντων που παρέχονται
από ένα φαρµακείο. Όλα τα προϊόντα διατίθενται σε µόνιµα ανταγωνιστικές τιµές ή
ενίοτε αποτελούν µέρος µιας προσφοράς συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας.
Η οµάδα του ofarmakopoiosmou.gr δεν επιθυµεί τη δηµιουργία µιας απρόσωπης επιχείρησης. Αντίθετα, προσδοκεί στο να καταστεί ένας διαδικτυακός φαρµακοποιός για
κάθε καταναλωτή. Λειτουργεί µε βασικό γνώµονα το σεβασµό προς τον πελάτη, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις ανάγκες και τις απορίες του καταναλωτή. Για το λόγο αυτό, αντιπροσωπεύει ένα σύµβουλο υγείας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας,
καθώς επίσης και συµβουλές σχετικά µε την υγεία, την αισθητική και γενικότερα την
οµορφιά. Ο ενδιαφερόµενος, µπορεί να λύσει τις απορίες του µε ποικίλους τρόπους.
Αρχικά, αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της ανάγνωσης των άρθρων που δηµοσιεύει
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η οµάδα του ofarmakopoiosmou.gr και αφορούν φλέγοντα θέµατα για την υγεία. Επιπλέον, εφόσον ο πελάτης επιθυµεί µια πιο ειδική διαχείριση, µπορεί να επικοινωνήσει
µε το εξειδικευµένο προσωπικό, ανάλογα µε τις ανάγκες του. Το ofarmakopoiosmou.gr παρέχει µια άρτια εξειδικευµένη οµάδα διατεθειµένη να απαντήσει στις απορίες των καταναλωτών, η οποία αποτελείται από φαρµακοποιό, χειρούργο οδοντίατρο, χειρούργο οφθαλµίατρο, ψυχολόγο και αισθητικό. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να ρωτήσει τον ειδικό είτε τηλεφωνικά, είτε τοποθετώντας την ερώτηση του
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα “Ask the experts”.
Οι υπεύθυνοι, γνωρίζοντας τις παραµέτρους που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός
ηλεκτρονικού καταστήµατος, δεν αποτελείται µόνο από επιστήµονες που σχετίζονται
µε την υγεία. Στο προσωπικό του, περιλαµβάνονται επιπλέον ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες για τη λειτουργία του, όπως υπεύθυνος marketing και προσωπικού,
µηχανικός Η/Υ, υπεύθυνος διανοµής, υπεύθυνος εκτέλεσης παραγγελιών, υπεύθυνος
βάσης δεδοµένων και παραγγελιοληψίας κ.α. Η ύπαρξη ενός εξειδικευµένου προσωπικού δεν εξυπηρετεί µόνο τις ανάγκες του καταστήµατος, αλλά και των καταναλωτών, καθώς δηµιουργείται ορθώς η αίσθηση της ασφάλειας, όχι µόνο των παραγγελιών τους, αλλά και των προσωπικών τους δεδοµένων.
Οι καταναλωτές µπορούν να επικοινωνήσουν µε το ηλεκτρονικό κατάστηµα είτε µέσω τηλεφώνου ή Skype τις ώρες λειτουργίας του φυσικού καταστήµατος, είτε µέσω
φαξ ή e-mail όλο το 24ωρο.

9.2 Συνέντευξη

Ο κ. Γεράσιµος Τριανταφυλλάς συνέβαλε στην εκπλήρωση αυτής της έρευνας. Εργάζεται στην επιχείρηση ofarmakopoiosmou.gr από το 2007 και αποτελεί µέρος της οµάδας του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Είναι απόφοιτος του τµήµατος Φαρµακευτικής του ΕΚΠΑ, µε µεταπτυχιακές σπουδές στα φυσικά προϊόντα του τµήµατος Φαρµακογνωσίας. Επιπλέον, έχει 2 χρόνια σπουδές πάνω στα οµοιοπαθητικά προϊόντα.
Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Ιταλικά.
Αρχικά ζητήθηκε από τον κ. Γεράσιµο Τριανταφυλλά να διευκρινίσει εάν η επιχείρηση ofarmakopoiosmou.gr δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο του διαδικτύου
ή υπάρχει και φυσικό κατάστηµα. Σύµφωνα µε τον ίδιο, «Υπάρχει και φυσικό κατάστηµα σε λειτουργία εδώ και 40 έτη. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι η προέκταση
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του φυσικού µας καταστήµατος, σαν φυσική εξέλιξη στο χώρο του εµπορίου». Στην
ερώτηση σχετικά µε το εάν το ηλεκτρονικό κατάστηµα απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά ή και στο εξωτερικό, ο ίδιος απάντησε πως η επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ωστόσο, τόνισε πως δίνεται περισσότερη έµφαση στην ελληνική αγορά, στην οποία και γίνεται προσπάθεια να παγιωθεί η
επιχείρηση. Ο κ. Τριανταφυλλάς ρωτήθηκε επίσης εάν κατά την άποψη του το ελληνικό καταναλωτικό κοινό έχει πλέον εξοικειωθεί µε τις ηλεκτρονικές αγορές ή αντιµετωπίζει προβλήµατα κατά τη διεκπεραίωση τους. Η απάντηση του ήταν «Σε γενικές
γραµµές το ελληνικό κοινό δεν είναι εξοικειωµένο µε το ηλεκτρονικό εµπόριο και έχει πολλές απορίες και προβληµατισµούς σε σχέση µε τις παραγγελίες τους».
Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του, τα affiliated δίκτυα, όπως το skroutz, είναι ικανά να
συµβάλλουν στην ενίσχυση της αγοράς, υπογραµµίζοντας όµως πως αυτό µπορεί να
επιτευχθεί µόνο έως ένα βαθµό. Σχετικά µε το εάν η συστηµατική χρήση των Social
Media µπορεί να προωθήσει αρκετά µια ηλεκτρονική επιχείρηση, ο κ. Τριανταφυλλάς
ανέφερε πως στο ηλεκτρονικό κατάστηµα ofarmakopoiosmou.gr γίνεται συχνή χρήση
των social media και θεωρεί πως πρόκειται για ένα σηµαντικό µέσο ανάπτυξης µιας
επιχείρησης. Επιπλέον, επισηµαίνει πως «όσο καλό µπορούν να κάνουν τα µέσα κοινωνικής δικτυωτής, άλλο τόσο κακό µπορούν να κάνουν στην εικόνα της επιχείρησης
αν δεν χρησιµοποιούνται µε σωστό τρόπο». Παράλληλα, προσθέτει πως έχουν χρησιµοποιηθεί και µέθοδοι ηλεκτρονικής διαφήµισης, συµπληρωµατικά µε τις υπόλοιπες
ενέργειες της επιχείρησης.
Όσον αφορά τις µεθόδους πληρωµών που υποστηρίζονται από το ηλεκτρονικό κατάστηµα, σύµφωνα µε τον ίδιο είναι το paypal, όλο το φάσµα των πιστωτικών καρτών,
το τραπεζικό έµβασµα, η αντικαταβολή στον courier, καθώς και η πληρωµή στο ταµείο του φυσικού καταστήµατος. Επίσης, συµπληρώνει πως ως µέθοδο αποστολής
των προϊόντων χρησιµοποιείται courier που διατίθεται στο κατάστηµα ή µέσω εξωτερικών συνεργατών. Όσον αφορά το ενδεχόµενο της πολιτικής εκπτώσεων ή κουπονιών, ο κ. Τριανταφυλλάς ανέφερε πως το κατάστηµα ακολουθεί αυτή την πολιτική.
Μάλιστα, προσφέρεται επιπλέον επιβράβευση σε premium και πιστούς πελάτες, ενώ
κατά τις γιορτινές περιόδους υπάρχουν πρόσθετες παροχές.
Σχετικά µε το εάν έχουν προκύψει περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης κατά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήµατος, ο κ. Τριανταφυλλάς απάντησε αρνητικά,
επισηµαίνοντας ωστόσο πως για την αποφυγή αυτού του προβλήµατος η οµάδα του
ofarmakopoiosmou.gr έχει µεριµνήσει σε µεγάλο βαθµό, χρησιµοποιώντας επιπλέον
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προγράµµατα ασφαλείας. Τέλος, ο κ. Τριανταφυλλάς ρωτήθηκε σχετικά µε ποιες παραµέτρους λήφθηκαν υπόψη για το σχεδιασµό του ιστότοπου. Ο ίδιος ανέφερε πως
πριν διατεθεί η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος, είχε προηγηθεί έρευνα
αγοράς και ολοκληρωµένο business plan. Παράλληλα, προσθέτει πως βελτιώσεις του
ιστότοπου γίνονται διαρκώς.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε όσα προκύπτουν από την έρευνα, το διαδίκτυο είναι ένα παράθυρο προς
την εξέλιξη για τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, όσον αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες που προσφέρονται µέσω του διαδικτύου, οι οποίες προέρχονται
από την ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα και το ηλεκτρονικό εµπόριο, βοηθούν στην
ανάδειξη και ενίσχυση τους. Το E-Marketing καθώς και οι µέθοδοι διαφήµισης µέσω
διαδικτύου, δηµιουργούν στην επιχείρηση ένα ισχυρό προφίλ για την έντονη παρουσία της στην ηλεκτρονική αγορά.
Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερα ωφέλιµο, κυρίως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις όπου η οικονοµική κρίση είναι εντονότερη, να εισχωρήσουν στο διαδίκτυο εκµεταλλευόµενες
τα πλεονεκτήµατα που προσφέρονται. Το ελάχιστο κόστος έναρξης της δραστηριότητας στο διαδίκτυο και η µεγάλη προβολή που επέρχεται στην επιχείρηση είναι το κίνητρο, ώστε να προωθηθεί η επιχείρηση µε σύγχρονους τρόπους, αλλά και να αυξήσει τις πιθανότητές της να αποκτήσει µεγαλύτερα κέρδη και φήµη.
Ωστόσο, αξίζει να επισηµανθεί πως για να λειτουργήσουν θετικά όλες οι υπηρεσίες
του διαδικτύου για την επιχείρηση, είναι απαραίτητο να γίνεται σωστή χρήση των
µέσων αυτών. Η λανθασµένη χρήση κάποιων µέσων όπως αυτό των social media,
µπορούν να αποβούν µοιραία για την πορεία της ηλεκτρονικής επιχείρησης. Τέλος,
πρέπει να τονιστεί η ανάγκη για µεγάλη προστασία από το ηλεκτρονικό έγκληµα, καθώς τα αποτελέσµατα µιας ηλεκτρονικής επίθεσης σε ορισµένες περιπτώσεις δεν επηρεάζουν αρνητικά µόνο την επιχείρηση, αλλά και τα προσωπικά δεδοµένα των καταναλωτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1) Η επιχείρηση σας δραστηριοποιείται µόνο σε ηλεκτρονικό επίπεδο ή υπάρχει και φυσικό κατάστηµα;

Υπάρχει και φυσικό κατάστηµα σε λειτουργία εδώ και 40 έτη. Το ηλεκτρονικό
κατάστηµα είναι η προέκταση του φυσικού µας καταστήµατος, σαν φυσική εξέλιξη στο χώρο του εµπορίου.

2) ∆ραστηριοποιείστε στην ελληνική αγορά ή και στο εξωτερικό;

∆ραστηριοποιούµαστε σε όλο το κόσµο, αλλά πρωταρχικά προσπαθούµε να εδραιωθούµε στην ελληνική αγορά.

3) Πιστεύετε ότι το ελληνικό καταναλωτικό κοινό είναι εξοικειωµένο µε τις
ηλεκτρονικές αγορές;

Σε γενικές γραµµές το ελληνικό κοινό δεν είναι εξοικειωµένο µε το ηλεκτρονικό
εµπόριο και έχει πολλές απορίες και προβληµατισµούς σε σχέση µε τις παραγγελίες τους.

4) Συνεργάζεσαι µε affiliated δίκτυα, όπως το skroutz. Θεωρείται ότι τέτοια
δίκτυα ενισχύουν την αγορά;

Ναι συνεργαζόµαστε, και πιστεύουµε ότι ενισχύουν την αγορά έως ένα βαθµό.
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5) Χρησιµοποιείτε Social media για τη προβολή της επιχείρησης σας. Πιστεύετε ότι τα Social Media αποτελούν µέσο ανάπτυξης της ηλεκτρονικής επιχείρησης;

Χρησιµοποιούµε τα social media σε µεγάλο βαθµό και είναι αρκετά µεγάλο µέσο
ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. Είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί ότι όσο καλό
µπορούν να κάνουν τα µέσα κοινωνικής δικτυωτής, άλλο τόσο κακό µπορούν να
κάνουν στην εικόνα της επιχείρησης αν δεν χρησιµοποιούνται µε σωστό τρόπο.

6) Έχετε κάνει χρήση µεθόδων ηλεκτρονικής διαφήµισης;

Φυσικά έχουµε χρησιµοποιήσει.

7) Ποιες είναι οι µέθοδοι πληρωµών που υποστηρίζει το κατάστηµα σας;

Paypal, όλες τις πιστωτικές κάρτες, τραπεζικό έµβασµα, αντικαταβολή στον courier, πληρωµή στο ταµείο του φυσικού µας καταστήµατος.

8) Ποιες είναι οι µέθοδοι αποστολής που χρησιµοποιείτε;

Αποστολή µε courier του φαρµακείου αλλά και µε εξωτερικούς συνεργάτες.

9) Έχετε κάποια πολιτική εκπτώσεων, κουπονιών;

Ναι υπάρχει αυτή η πολιτική σε µόνιµο καθεστώς αλλά και µε έξτρα παροχές, σε
γιορτινές περιόδους και επιπλέον επιβράβευση σε premium και πιστούς πελάτες.
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10) Έχετε αντιµετωπίσει περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης (hacking, πλαστές πιστωτικές κάρτες κα.);

Μέχρι και αυτή τη στιγµή όχι. Αυτό βέβαια το έχουµε προνοήσει ως το βαθµό που
µπορούµε εµείς µε επιπλέον προγράµµατα ασφαλείας.

11) Ποιες παραµέτρους έχετε λάβει υπόψη για το σχεδιασµό του ιστότοπου
σας;

Έχει γίνει έρευνα αγοράς και ολοκληρωµένο business plan πριν βγει στον αέρα η
ιστοσελίδα αλλά και µε συνεχείς βελτιώσεις σε καθηµερινή βάση έως και τώρα.
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