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Δηζαγσγή 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε Πιεξνθνξηθή Δπαλάζηαζε αζθεί ήδε πνιχ 
ζεκαληηθέο επηξξνέο ζηελ νηθνλνκία, ζηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπκε, ζηελ 
εξγαζία θαη γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή καο. Σηο 
επηξξνέο απηέο, πνπ νδεγνχλ ζηε Νέα Οηθνλνκία θαη ζηελ Κνηλσλία ηεο 
Πιεξνθνξίαο, έρνπκε αξρίζεη πιένλ λα αηζζαλφκαζηε, έζησ θαη κε θάπνηα 
θαζπζηέξεζε, ζηελ Διιάδα. 

Ηιεθηξνληθό Δκπόξην 

Χο ειεθηξνληθφ εκπφξην νξίδεηαη ην εκπφξην πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 
ειεθηξνληθά κέζα, απνηειεί δειαδή κηα νινθιεξσκέλε ζπλαιιαγή πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δηαδηθηχνπ - internet ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 
θπζηθή παξνπζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ (δειαδή ηνπ πσιεηή θαη ηνπ 
αγνξαζηή).13  O Bill Gates ππνζηεξίδεη πσο «ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ήξζε γηα 
λα εμαθαλίζεη ηνπο κεζάδνληεο». 
 
Πνιινί άλζξσπνη λνκίδνπλ φηη ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην είλαη απιψο λα 
δηαζέηεη κηα επηρείξεζε έλα δηθηπαθφ ηφπν. Αιιά ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην 
είλαη θάηη πνιχ παξαπάλσ απφ απηφ. Τπάξρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο ηνπ 
Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, φπσο ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, ε αγνξά πξντφλησλ 
θαη ππεξεζηψλ απφ ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα θαη εκπνξηθά θέληξα, ε αγνξά 
κεηνρψλ, ε εχξεζε επαγγέικαηνο, ε δηεμαγσγή κηαο δεκνπξαζίαο, θαη ε 
ειεθηξνληθή ζπλεξγαζία ζε έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Οη εθαξκνγέο ηνπ 
θαιχπηνπλ φιν ηνλ εκπνξηθφ θχθιν, απφ ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζε 
πιεξνθνξηψλ έσο ηελ νινθιήξσζε ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ αγαζά θαη 
ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηξίηνπο θνξείο φπσο ηξάπεδεο, 
αζθαιηζηηθέο logistics θ.ά.5 
 
Οη παξαθάησ ηχπνη δξαζηεξηφηεηαο δελ απνηεινχλ ειεθηξνληθφ εκπφξην:26 
 

 Ο πειάηεο ηειεθσλεί ζηελ επηρείξεζε, δίλεη παξαγγειία γηα θάπνηα 
πξντφληα θαη πιεξψλεη δίλνληαο ηνλ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο. 
Σα πξντφληα παξαδίδνληαη ζηνλ πειάηε απφ έλα απηνθίλεην δηαλνκήο 
ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Μηα εηαηξία ζπκβνχισλ εηνηκάδεη κηα έθζεζε ζε ειεθηξνληθφ 
ππνινγηζηή θαη ηελ ζηέιλεη ηαρπδξνκηθψο ζηνλ πειάηε καδί κε ην 
ηηκνιφγην. Ζ πιεξσκή γίλεηαη κε επηηαγή. 

 
Οη παξαθάησ ηχπνη δξαζηεξηφηεηαο ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα ζεσξεζνχλ σο 
ειεθηξνληθφ εκπφξην: 26 
 

 Μηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ην INTERNET γηα ηελ αλαδήηεζε 
πηζαλψλ λέσλ αγνξψλ. 

 Μηα επηρείξεζε επηθνηλσλεί κε ηνπο θπξηφηεξνπο πειάηεο ηεο κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
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Οη παξαθάησ ηχπνη δξαζηεξηφηεηαο απνηεινχλ κηα απιή κνξθή ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ: 26 
 

 Ο πειάηεο βξίζθεη ζην INTERNET ηνλ θαηάινγν πξντφλησλ ηεο 
επηρείξεζεο, ζηέιλεη ηελ παξαγγειία ηνπ κε fax θαη ηαθηνπνηεί ηηο 
ιεπηνκέξεηεο ηεο παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ηειεθσληθά, ελψ δίλεη ηνλ 
αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο γηα ηελ πιεξσκή. 

 Μηα επηρείξεζε δεκηνπξγεί κηα ηζηνζειίδα ζην δίθηπν INTERNET σο 
κέξνο κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ. 

 Έλαο πειάηεο «θαηεβάδεη» έλα πξντφλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηνλ 
θφκβν κηαο επηρείξεζεο ζην INTERNET θαη ζηέιλεη ηελ πιεξσκή 
ηαρπδξνκηθά κε επηηαγή. 

 
Οη παξαθάησ ηχπνη δξαζηεξηφηεηαο απνηεινχλ κηα νινθιεξσκέλνη κνξθή 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ: 26 

 

 Έλαο πειάηεο εμεηάδεη ηνλ θαηάινγν πξντφλησλ ζηελ ηζηνζειίδα κηαο 
επηρείξεζεο, επηιέγεη ζηελ νζφλε ηνπ κεξηθά πξντφληα, εηζάγεη ηνλ 
αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο θαη ζηέιλεη ακέζσο ηελ παξαγγειία 
κέζσ ηνπ INTERNET.Σα πξντφλ ηα παξαδίδνληαη ηαρπδξνκηθά. 

 Έλαο πξνκεζεπηήο θιείλεη ζπκθσλία κε κηα εηαηξία δηαλνκήο λα 
παξαδίδεη ηα πξντφληα ηνπ ζηνπο πειάηεο, ελψ ε φιε δξαζηεξηφηεηα 
ζα ιεηηνπξγεί κέζα απφ έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα ππνινγηζηψλ. 
Οη παξαγγειίεο πνπ δέρεηαη ν πξνκεζεπηήο ζα κεηαδίδνληαη απηφκαηα 
ζηνλ δηαλνκέα καδί κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ. 
Ζ επηβεβαίσζε ηεο παξάδνζεο θαη ηα ηηκνιφγηα ζα κεηαδίδνληαη 
επίζεο απηφκαηα απφ ηνλ δηαλνκέα ζηνλ πξνκεζεπηή, ελψ νη 
πιεξσκέο ζα γίλνληαη απηφκαηα ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 
δηαλνκέα. 

 

Ηιεθηξνληθό Δπηρεηξείλ 

Ο φξνο «Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ» είλαη επξχηεξνο, πεξηιακβάλνληαο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ην 
ιεηηνπξγηθφ επίπεδν κίαο επηρείξεζεο 
 
Γηα παξάδεηγκα, κία ειεθηξνληθή εθαξκνγή πνπ δηαζπλδέεη δχν επηρεηξήζεηο 
πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ φξν «ειεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ», ελψ κία ειεθηξνληθή 
εθαξκνγή πνπ δηαζπλδέεη κία επηρείξεζε κε ηνπο ηειηθνχο πειάηεο 
πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ φξν «ειεθηξνληθφ εκπφξην». Οη πεξηζζφηεξνη πάλησο 
αλαθέξνληαη ζηνλ φξν ρσξίο θακία απνιχησο δηαθνξνπνίεζε. 
 
Ζιεθηξνληθφ εκπφξην  δε ζεκαίλεη θαη’ αλάγθε έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κε 
πξντφληα. Μπνξνχκε λα νξίζνπκε ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην απφ δηαθνξεηηθέο 
νπηηθέο θαη εθαξκνγέο:  

Δπηρεηξήζεηο: Χο εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 
απηνκαηηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ξνήο εξγαζηψλ.  

Τπεξεζίεο: Χο κεραληζκφο πνπ έρεη ζηφρν λα ηθαλνπνηήζεη ηελ θνηλή 
επηζπκία πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ γηα θαιχηεξε πνηφηεηα 
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ππεξεζηψλ, κεγαιχηεξε ηαρχηεηα εθηέιεζεο ζπλαιιαγψλ θαη 
κηθξφηεξν θφζηνο.  

Απφζηαζε: Χο δπλαηφηεηα αγνξαπσιεζίαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 
κέζσ ηνπ Internet αλεμάξηεηα απφ ηε γεσγξαθηθή απφζηαζε.  

Δπηθνηλσλία: Χο δπλαηφηεηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ, πξντφλησλ ή 
ππεξεζηψλ, θαη πιεξσκψλ κέζα απφ δίθηπα ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ. 21 

Δίδε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 18 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζε έλα πεξηβάιινλ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ κπνξεί λα είλαη 
επηρεηξήζεηο θαη θαηαλαισηέο. ηα πιαίζηα απηά, νη εθαξκνγέο ηνπ 
Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζηηο αθφινπζεο 
θαηεγνξίεο: 
 
πλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (Business-to-Business - B2B) 
Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην επηηξέπεη ζε επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ ηε κεηαμχ 
ηνπο ζπλεξγαζία, απινπνηψληαο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην θφζηνο ησλ 
πξνκεζεηψλ, ηελ ηαρχηεξε απνζηνιή ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηνλ 
απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ηνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ. Δπηπιένλ, θαζηζηά 
επθνιφηεξε ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη πνηνηηθφηεξε ηελ 
εμππεξέηεζε πειαηψλ. Ζ δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ζχλδεζεο κε 
πξνκεζεπηέο θαη δηαλνκείο, θαζψο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ 
πιεξσκψλ βειηηψλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα: νη 
ειεθηξνληθέο πιεξσκέο πεξηνξίδνπλ ην αλζξψπηλν ζθάικα, απμάλνπλ ηελ 
ηαρχηεηα θαη κεηψλνπλ ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην 
πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα απμεκέλεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα 
πξνζθεξφκελα πξντφληα - είηε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο είηε απφ ελδηάκεζνπο 
νξγαληζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 
 
Ληαληθέο πσιήζεηο (Business-to-Consumer - B2C) 
Πξφθεηηαη γηα ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ο 
θαηαλαισηήο έρεη πξφζβαζε ζε κηα ηεξάζηηα πνηθηιία πξντφλησλ ζε 
δηθηπαθνχο θφκβνπο-θαηαζηήκαηα, βιέπεη, επηιέγεη, αλ επηζπκεί λα αγνξάζεη 
είδε έλδπζεο κπνξεί ελίνηε θαη λα ηα δνθηκάδεη (κέζσ εηδηθψλ 
πξνγξακκάησλ), αλαθαιχπηεη πξντφληα ηα νπνία δελ ζα κπνξνχζε λα βξεη 
εχθνια ζηε ρψξα ηνπ, ζπγθξίλεη ηηκέο θαη, ηέινο, αγνξάδεη. Κη φια απηά ρσξίο 
λα βγεη απφ ην ζπίηη ηνπ, θεξδίδνληαο πνιχηηκν ρξφλν θαη θφπν. 
 
πλαιιαγέο κεηαμχ Καηαλαισηψλ (Consumer-to-Consumer - C2C): 
ε απηή ηελ θαηεγνξία ν θαηαλαισηήο πνπιά απεπζείαο ζε άιινπο 
θαηαλαισηέο. Παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα άηνκα πνπ θάλνπλ πσιήζεηο κέζσ 
θαηαρσξεκέλσλ αγγειηψλ, δηθηπαθνί ηφπνη δεκνπξαζηψλ, φπνπ ν 
νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα πνπιήζεη νηηδήπνηε. 
 

Γηαβαζκίζεηο ειεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ 

Γεληθφηεξα δηαθξίλνληαη ηξία είδε επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 
δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο ζηελ αγνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα δηαθξίλνληαη ηα 
παξαθάησ είδε νξγαληζκψλ: 
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 Οξγαληζκνί Brick-and-Mortar: Πξφθεηηαη γηα ηηο παξαδνζηαθνχο 
νξγαληζκνχο, νη νπνίνη δελ ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ εθαξκνγέο 
Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ. 

 Οξγαληζκνί Click-and Mortar: Πεξηιακβάλεη νξγαληζκνχο, νη νπνίνη, 
παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ, ε 
βαζηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ 
θπζηθφ θφζκν. 

 Δηθνληθνί Οξγαληζκνί (Virtual Organisations ή Pure-Play 
Organisations): Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ 
ιεηηνπξγνχλ εμ’ νινθιήξνπ κε ρξήζε εθαξκνγψλ Ζιεθηξνληθνχ 
Δπηρεηξείλ.  

Δπηπξνζζέησο, ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην δηαρσξίδεηαη ζε δχν ηχπνπο ην 
Έκκεζν Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην θαη ην Άκεζν Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην,  βάζεη ηνπ 
βαζκνχ ςεθηνπνίεζεο ηξηψλ παξαγφλησλ-δηαζηάζεσλ : 

1. Σνπ πξντφληνο 
2. Σεο Γηαδηθαζίαο θαη  
3. Σνπ πξάθηνξα δηαλνκήο (ή ηνπ ελδηάκεζνπ) 

 

Απηέο νη ηξεηο δηαζηάζεηο δεκηνπξγνχλ νθηψ (8) θχβνπο. ην παξαδνζηαθφ 
εκπφξην φιεο νη δηαζηάζεηο είλαη θπζηθέο, ελψ ζην θαζαξφ Ζιεθηξνληθφ 
Δκπφξην φιεο νη δηαζηάζεηο είλαη ςεθηαθέο. Οη ππφινηπνη έμη (6) θχβνη 
πεξηιακβάλνπλ έλα κείγκα ςεθηαθψλ θαη θπζηθψλ δηαζηάζεσλ. ηελ 
πεξίπησζε πνπ κία εθ ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ είλαη ςεθηαθή ηφηε ιέκε φηη 
έρνπκε Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, φρη φκσο θαζαξφ Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε εηθφλα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ 
Δκπνξίνπ: 
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Πεγή : Choi et al, The Economics of Electronic Commerce, technical publications, 1997 

 

Παξάδεηγκα θαζαξνχ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ απνηειεί ε πεξίπησζε αγνξάο 
ελφο ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο (software), φπνπ ε παξαγγειία, ε πιεξσκή 
θαη ε παξάδνζε ηνπ πξντφληνο πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά. Γειαδή, θαη νη 
ηξεηο δηαζηάζεηο είλαη ςεθηαθέο. Άιια παξαδείγκαηα ςεθηαθψλ – άπισλ 
πξντφλησλ, εθηφο απφ ηηο άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ,  απνηεινχλ ηα πξντφληα 
κνπζηθήο (MP3, WMA), ηα e-books, νη θσηνγξαθίεο, πεξηνδηθά, πιεξνθνξίεο, 
άξζξα, ηα e-tickets θ.α. 29 

Πόζν πξνζνδνθόξν είλαη ην ειεθηξνληθό εκπόξην; 31 

Αξθεηέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ δελ παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά θέξδε. Οξηζκέλεο, κάιηζηα, 
έξεπλεο θάλνπλ ιφγν γηα ην έλα ηξίην ησλ on-line εκπφξσλ. Απφ ηελ άιιε 
πιεπξά φκσο, νη κειέηεο δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηνπ Internet 
ελεκεξψλνληαη γηα έλα πξντφλ on-line θαη ζηε ζπλέρεηα ην αγνξάδνπλ απφ 
αιινχ. Έηζη, αθφκε θη αλ έλα δηθηπαθφ θαηάζηεκα δελ ζεκεηψλεη αξθεηέο 
πσιήζεηο, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ησλ αγνξψλ κέζα 
απφ άιια θαλάιηα. 

ζνλ αθνξά ηηο εηαηξείεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ 
ζρέζεσλ κε άιιεο εηαηξείεο κέζα απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ζηφρνο ηνπο 
δελ είλαη ηφζν ε άληιεζε νηθνλνκηθνχ θέξδνπο, φζν ε πεξηθνπή ησλ εμφδσλ 
θαη ε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο. 
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Βαζηθά νθέιε ηεο δηαδηθηπαθήο δξαζηεξηνπνίεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο: 
 
• Δπξεία γεσγξαθηθή θάιπςε: νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
απεπζπλζνχλ ζε πειάηεο πνπ βξίζθνληαη παληνχ, ρσξίο ηε ζχζηαζε ηνπηθνχ 
ππνθαηαζηήκαηνο. 
• Διαρηζηνπνίεζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο: ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα 
απεπζπλζεί απεπζείαο ζηνλ πειάηε, ρσξίο ηελ αλάκεημε «ελδηάκεζσλ». 
• Μείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο: ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο νθείιεηαη 
ζην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο πειάηεο κε 
ειάρηζην θφζηνο. Δπίζεο, φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ ελφο 
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ηφζν κεηψλεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 
εμππεξέηεζήο ηνπο. 
• πλερήο ιεηηνπξγία: ην δηαδίθηπν είλαη ίζσο ηα κνλαδηθφ θαλάιη 
εμππεξέηεζεο πειαηψλ πνπ επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ 
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην 24σξν. 
• Δξγαιείν κάξθεηηλγθ: νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο 
δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα πξνζθνξέο, δηαρείξηζε θαη ελεκέξσζε 
πειαηψλ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξφζβαζεο θαη πσιήζεσλ. 
• Αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 
• Άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 
• Άκεζε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γηα θαηλνχξηα πξντφληα 
• Βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο 
• Βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ παξαγγειηψλ 
 

Σν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν ησλ εηαηξεηώλ dot-com 15 

ζν θαη αλ ε αλάπηπμε ηνπ δηαδίθηπνπ επηθέξεη κείδνλεο θαη ζεηηθέο αιιαγέο 
ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ηελ επηθνηλσλία, νη κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο γχξσ 
απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρεηίζηεθαλ κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ 
εκθαλίζηεθαλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κέζα ζε ιηγφηεξν απφ 15 ρξφληα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, δεκηνπξγήζεθαλ ρηιηάδεο Γηαδηθηπαθέο 
εηαηξίεο. Δθαηνληάδεο απφ απηέο εηζήρζεθαλ ζηηο δηάθνξεο ρξεκαηηζηεξηαθέο 
αγνξέο θαη θπξίσο ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Nasdaq. Δθαηνκκχξηα επελδπηέο 
εκπηζηεχηεθαλ δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηα επελδπηηθά ζρέδηα ησλ εηαηξηψλ 
απηψλ θαη αξθεηνί απφ απηνχο είδαλ δπζάξεζηεο εμειίμεηο ζηηο επηινγέο ηνπο 
γλσξίδνληαο ηε δηάςεπζε θαη καδί κε απηή ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο. 
ήκεξα ειάρηζηεο απφ ηηο εηαηξίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ιεηηνπξγνχλ θαη 
εκθαλίδνπλ θεξδνθνξία. Αλ θαη ν απφερνο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ αθφκα θαη αλ 
βξίζθεηαη ιίγα ρξφληα πίζσ, αθνχγεηαη καθξηλφο. Καλέλαο πιένλ δελ ζπκάηαη 
ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο ππεξβνιέο πνπ ζπλφδεπαλ ηα δηάθνξα επηρεηξεκαηηθά 
ζρέδηα θαη ε δηάζεζε γηα επελδχζεηο ζην ρψξν ηνπ δηαδίθηπνπ είλαη ζρεηηθά 
πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε εθείλε ηελ έμαξζε αιιά κε αξθεηέο ειπηδνθφξεο 
αλνδηθέο ηάζεηο. Με πεξηζζφηεξε δφζε ξεαιηζκνχ απηή ηε θνξά θαη ζχλεζεο 
απέλαληη ζην θαηλνχξγην (Γηαδηθηπαθφ) Δι Νηνξάλην. 

Ζ άλνδνο ησλ εηαηξεηψλ dot-com 

ηελ αλάπηπμε ηεο ιεγφκελεο Νέαο Οηθνλνκίαο, ε εκβιεκαηηθή θαη πνιιά 
ππνζρφκελε εμέιημε αλήθε ζηηο εηαηξίεο dot-com. Οη εηαηξίεο απηέο ήηαλ 
πξντφλ θάπνηαο λέαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηαδίθηπνπ κε 
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έκθαζε ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Σν ζθεπηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 
εηαηξηψλ απηψλ επηθεληξσλφηαλ ζε 3 βαζηθά δεδνκέλα, ηα νπνία θαη 
δηεπθφιπλαλ ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζην 
ρξεκαηηζηήξην : 
 

 Σν πνιχ ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πνπ απαηηείηαη ζηελ αλάπηπμε 
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (θαζψο δελ ππήξραλ θπζηθέο 
ππνδνκέο, απνζήθεο, πνιινί εξγαδφκελνη θιπ) 

 Ζ πξνζέιθπζε κεγάινπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ θαη δπλεηηθψλ πειαηψλ 
κέζα απφ ηε δπλακηθή δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηνπο. 

 Σν πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα θεξδνθνξία ζην αξρηθφ ζηάδην, θαζψο 
πξψην κέιεκα ήηαλ ε πξνζέιθπζε πειαηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ 
θφζηνπο θαη ε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπο. 

 
ε φιε απηή ηε δηαδηθαζία, ηη ζεκαληηθφηεξν ξφιν δηαδξακάηηζαλ νη 
ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ζε φιν ηνλ θφζκν, κε πξψην αλάκεζα ηνπο ην 
ρξεκαηηζηήξην ηνπ Nasdaq. Ζ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ λενεηζεγκέλσλ 
κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ απηνχ ηνπ είδνπο έγηλε κε βάζε ηηο πξννπηηθέο 
αλάπηπμεο ηνπ δηαδηθηχνπ Καη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, εθηηλάζζνληαο 
έηζη, ζε έλα θιίκα γεληθήο επθνξίαο, ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο αμία. 
 

Ζ πηψζε ησλ εηαηξεηψλ dot-com 

πσο είλαη γλσζηφ, ε θξελήξεο αλάπηπμε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο (αιιά θαη 
εμσρξεκαηηζηεξηαθήο) αμίαο ησλ εηαηξεηψλ dot-com αλαθφπεθε ζηηο αξρέο ηνπ 
2000 θαη ζχληνκα παξαηεξήζεθε δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ηεο αμίαο ησλ 
κεηνρψλ ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Nasdaq. Χο ζπλέπεηα ηεο απφηνκεο 
απηήο επηδείλσζεο ηνπ θιίκαηνο ζην ρξεκαηηζηήξην, άξρηζε λα δίλεηαη 
έκθαζε, απφ ηελ πιεπξά ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ θαη ησλ επελδπηψλ, ζηα 
πεληρξά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ εηαηξηψλ απηψλ, αιιά θαη ζηελ 
αδπλακία ησλ εηαηξεηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ππεξεζηψλ δηαδίθηπνπ λα 
εκθαλίζνπλ ζεκαληηθή θεξδνθνξία. Σν αξλεηηθφ θιίκα νδήγεζε ηηο 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζνβαξέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, 
νη νπνίεο ζπκπεξηιάκβαλαλ : 
 
- Απφιπζε ππαιιήισλ θαη πεξηνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εηαηξηψλ, κε 
ζηφρν ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. 
- πγρψλεπζε ή εμαγνξά κηθξψλ εηαηξεηψλ απφ άιιεο, ζπλήζσο φκσο κε 
πνιχ ρακειφηεξν ηίκεκα απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία πνπ είραλ θαηαγξάςεη. 
 
Γηα φζεο εηαηξείεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δηνξζψζνπλ ηελ θαηάζηαζε, ε 
ζπλέρεηα ήηαλ δεδνκέλε: αλαγγειία ρξενθνπίαο θαη θιείζηκν ηεο εηαηξίαο. 
Μέζα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν), νη dot-
com εηαηξείεο έραζαλ πεξηζζφηεξν απφ 75% ηεο αμίαο ηνπο. Μέζα ζην 2000 
έθιεηζαλ πεξηζζφηεξεο απφ 210 εηαηξείεο κε αληηθείκελν ην _δηαδίθηπν (θαη 
θπξίσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην) κφλν ζηηο ΖΠΑ. ην ίδην δηάζηεκα 
νινθιεξψζεθαλ 910 εμαγνξέο κε ζπλνιηθή αμία 87,3 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 
Πξαθηηθά, νη εμειίμεηο απηέο ζήκαλαλ ηελ απψιεηα 12000 έσο 15000 ζέζεσλ 
εξγαζίαο. 
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Ζ ρξενθνπία ηφζσλ πνιιψλ εηαηξεηψλ δηαδηθηχνπ θαη ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 
ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ αλακελφκελε απφ ηνπο αλαιπηέο, φρη φκσο ζηελ 
έθηαζε πνπ έιαβε. Οη ξίδεο ηεο βξίζθνληαη ζε πνιιαπιέο ιάζνο θηλήζεηο θαη 
ππεξβνιέο απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ επελδπηψλ. 
πλνπηηθά, νη βαζηθνί ιφγνη πνπ πξνθάιεζαλ ηελ απνηπρία ηφζσλ εηαηξεηψλ 
Νέαο Οηθνλνκίαο είλαη: 
 

- Ήηαλ πάξα πνιιέο νη εηαηξείεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα 
δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ρσξίο 
σζηφζν ν ηδίξνο (ή ν πξνβιεπφκελνο ηδίξνο) ηνπ θιάδνπ λα είλαη ζε 
ζέζε λα θαιχςεη ηα έμνδα φισλ απηψλ. 
 
- Γφζεθε κεγάιε έκθαζε ζην marketing θαη ηε δηαθήκηζε, κε 
απνηέιεζκα ε δαπάλε ζηνπο ηνκείο απηνχο λα μεπεξλά θαη ην ζπλνιηθφ 
ηδίξν ηεο εηαηξείαο. Παξά ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο δηαθήκηζεο ζηελ 
πξνψζεζε λέσλ επηρεηξήζεσλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ δηθαηνινγείηαη 
ηφζν κεγάιε δηαθεκηζηηθή δαπάλε. 
 
- Τπήξμε ππεξβνιηθή αηζηνδνμία φρη ηφζν φζνλ αθνξά ζην ξπζκφ 
αλάπηπμεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, φζν θπξίσο ζηηο 
πξννπηηθέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Αλ θαη νη ρξήζηεο ηνπ 
δηαδηθηχνπ φλησο απμάλνληαη εληππσζηαθά γξήγνξα, νη θαηαλαισηέο 
δελ θαίλεηαη λα δείρλνπλ κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 
αγνξψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ. 

 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εηαηξείαο πνπ ππέπεζε ζε απηά ηα ιάζε 
απνηέιεζε ε Boo.com, ε νπνία δαπάλεζε 223 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε 
δηαθήκηζε κέζα ζε κφιηο 18 κήλεο ιεηηνπξγίαο. Χζηφζν, έλα εκπνξηθφ 
πιενλέθηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ εηαηξηθή θήκε, ζην εκπνξηθφ δίθηπν ή ζηελ 
δηαθήκηζε δελ δηαξθεί πνιχ.  
 
Οπζηαζηηθά, ειάρηζηεο ήηαλ νη dot-com εηαηξείεο πνπ εκθάληζαλ 
ζπγθξνηεκέλα πιάλα αλάπηπμεο, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε βηψζηκεο 
επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πνιιά εκπνξηθά ειεθηξνληθά 
θαηαζηήκαηα πξνέβιεπαλ σο βαζηθή πεγή εζφδσλ ηνπο ηελ πψιεζε 
δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ θαη φρη ηελ πψιεζε εκπνξεπκάησλ. Δπηπιένλ, βαζηθή 
κέξηκλα ησλ πεξηζζφηεξσλ εηαηξεηψλ ήηαλ ε αλάπηπμε θαηαζηεκάησλ 
ειθπζηηθψλ αηζζεηηθά, ρσξίο φκσο λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα 
ζηνπο θαηαλαισηέο ζε επίπεδα ηηκψλ, πνηθηιίαο πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, 
δηαλνκήο θ.ι.π. 
 
Πέξα φκσο απφ ηελ ππεξβνιή ζηηο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην _δηαδίθηπν, νη ίδηεο 
πξνβιέςεηο πνπ παξνπζίαζαλ νη εηαηξείεο πνπ εηζήρζεζαλ ζηα 
ρξεκαηηζηήξηα θαη επηθπξψζεθαλ απφ ηηο εηαηξίεο πνπ αλέιαβαλ ηελ εηζαγσγή 
ηνπο ήηαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ππεξβνιηθέο (ζε βαζκφ πνπ λα είλαη δεδνκέλε 
ε χπαξμε δφινπ θαη θεξδνζθνπηθψλ βιέςεσλ). Σειηθά ε πνξεία φισλ απηψλ 
ησλ κεηνρψλ δελ βαζίζηεθε θαλ ζηηο ππεξβνιηθέο πξνβιέςεηο, αιιά ζηε 
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δεκηνπξγία κηαο ρξεκαηηζηεξηαθήο θνχζθαο ρσξίο πξνεγνχκελν ζηελ ηζηνξία 
ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ. Οη επζχλεο απηήο ηεο πνξείαο αλήθνπλ 
σο έλα βαζκφ θαη ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αξρέο, νη νπνίεο 
δελ εκπφδηζαλ ηελ αλάπηπμε ελφο ηφζν επηζεηηθνχ θεξδνζθνπηθνχ θιίκαηνο, 
κε απνηέιεζκα ζηε ζπλέρεηα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμνπλ ηηο φπνηεο 
αξλεηηθέο εμειίμεηο. 
 
Δχινγα ινηπφλ, θάησ απφ ηελ πίεζε ελφο γεληθνχ αξλεηηθνχ θιίκαηνο, ην 
νπνίν έπιεμε θαη παξαδνζηαθέο εηαηξείεο, νη επελδπηηθέο εηαηξείεο απέζπξαλ 
ην ελδηαθέξνλ ηνπο απφ ηηο πςεινχ ξίζθνπ επελδχζεηο ηνπο ζην ρψξν ηεο 
Νέαο Οηθνλνκίαο θαη ηνπνζέηεζαλ ηα θεθάιαηα ηνπο ζε αζθαιέζηεξα 
επελδπηηθά πξντφληα. Πάλησο ην «θξαρ» ησλ αμηψλ ησλ κεηνρψλ ηεο Νέαο 
Σερλνινγίαο ζπλέβε φηαλ νη επελδπηέο αληηιήθζεθαλ φηη νη εηαηξείεο ηνπ 
θιάδνπ δελ  ήηαλ ζε ζέζε λα ηνπο θέξνπλ θαλνληθά εηζνδήκαηα ζηε βάζε 
κηαο πεξηνξηζκέλεο ζέζεο ηνπο ζηελ αγνξά θαη αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ ε 
αλνδηθή πνξεία αληηζηξάθεθε θαη ν παληθφο αληηθαηέζηεζε ηελ αηζηνδνμία. Με 
ηνλ ηξφπν απηφ, βξέζεθαλ ζε δχζθνιε ζέζε θαη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ κε 
ελδηαθέξνπζεο ππεξεζίεο, κεγάιν πειαηνιφγην θαη δπλαηφηεηεο θεξδνθνξίαο 
(φπσο ι.ρ. ε εηαηξεία Amazon.com, ε νπνία είδε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο λα 
θαηαθξεκλίδεηαη, παξά ην γεγνλφο φηη εκθάληζε ζεκαληηθή θεξδνθνξία). 
 
πλνπηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη 
ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηε γξήγνξε δηάδνζε πξντφλησλ 
ζε κεδακηλφ θφζηνο, «θαίλεηαη φηη ηειηθά νδήγεζαλ ζε ελίζρπζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ θαη σθέιεζαλ ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ είλαη νη θεξδηζκέλνη 
απηήο ηεο εμέιημεο. απφ ηελ άιιε, ζπκπίεζαλ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη αλαίξεζαλ ηελ πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηνπο επελδπηέο 
κεηφρνπο, θαη απηνί είλαη νη ρακέλνη». Απνηέιεζκα απηήο ηεο αιιαγήο ήηαλ ε 
αλαηαξαρή (ρξεκαηηζηεξηαθή θαη φρη κφλν ηνπ θιάδνπ, ν νπνίνο ζηαδηαθά 
αξρίδεη λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα αλαπηχζζεη έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν 
ιεηηνπξγίαο. 
 

Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ηελ Διιάδα, ε πνιχ πην αξγή αλάπηπμε ηνπ δηαδίθηπνπ ζπλεηέιεζε ζην λα 
ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο επελδχζεηο ζε επηρεηξήζεηο θαη ηερλνινγίεο αηρκήο. 
Δπηπιένλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, 
εμίζνπ έληνλα κε ηελ θξίζε ησλ δηεζλψλ 
ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ θαη ππφ ηελ πίεζε δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ, 
εκπφδηζαλ ηηο φπνηεο επελδχζεηο πξνγξακκαηίδνληαλ ζην ρψξν ησλ λέσλ 
ηερλνινγηψλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε απνηέιεζκα λα απνθεπρζνχλ 
νη ππεξβνιέο πνπ είδακε ζηηο ΖΠΑ. 
 
Πάλησο, ε θξελίηηδα γχξσ απφ ηελ εκθάληζε ησλ εηαηξεηψλ δηαδίθηπνπ δελ 
αθνξά κφλν ην εμσηεξηθφ θαη ηε ζ ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ησλ ΖΠΑ. 
Τπήξραλ κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 
 
- Ζ dot-com εηαηξεία Oops.gr, ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ φκηιν εηαηξεηψλ 
Γεξκαλφο, κε ζηφρν ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ 



 

 

14 

εκπνξίνπ. Χζηφζν αλ θαη ζηελ επέλδπζε απηή δαπαλήζεθαλ αξθεηά ρξήκαηα, 
ην Ooops.gr ζχληνκα δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
 
- Ζ δηαδηθηπαθή πχιε Thea.gr ππήξμε έλαο απφ ηνπο πξψηνπο Γηαδηθηπαθνχο 
ηφπνπο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ 
δηαδηθηχνπ ήηαλ ίζσο ν πιένλ δεκνθηιήο. ηε ζπλέρεηα εμαγνξάζηεθε απφ 
ηνλ φκηιν IMAKO, δελ θαηάθεξε φκσο λα παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο κε 
απνηέιεζκα λα θιείζεη. 
 
- Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο Nyo.gr είρε δηαθεκηζηεί απφ ηνλ φκηιν εηαηξεηψλ 
Γεξκαλφο σο ε επαλάζηαζε ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ, ρσξίο φκσο πνηέ λα 
ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά.  
 
- Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ελεκέξσζεο eco2day.gr είρε πξνρσξήζεη ζε 
ζεκαληηθέο επελδχζεηο αλαπηχζζνληαο πινχζην θαη ελεκεξσκέλν 
πεξηερφκελν γηα ηελ νηθνλνκία. Ζ νηθνλνκηθή δπζπξαγία νδήγεζε θαη απηή ηελ 
πξνζπάζεηα ζηε ρξενθνπία. 
 
- Ο πάξνρνο δσξεάλ ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν Xtreme.gr, ν νπνίνο αλήθε ζηελ 
IPNG, ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο νπνίαο ζπκκεηείρε θαη ε εκπνξηθή ηξάπεδα, 
αλαγθάζηεθε λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ιφγν νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. 
 
- Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο δεκνπξαζηψλ Vatera.gr ζηεξίρζεθε ζε ζεκαληηθά 
θεθάιαηα απφ ην εμσηεξηθφ, δελ ιεηηνχξγεζε φκσο γηα πεξηζζφηεξν απφ 6 
κήλεο. 
 
Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηα απνηπρεκέλα παξαδείγκαηα πνπ κφιηο 
αλαθέξζεθαλ, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηαδηαθά ζηξέθνληαη πξνο ην ρψξν 
ηνπ δηαδηθηχνπ, έζησ θαη κε δεηιά βήκαηα. χκθσλα κε έξεπλα ηεο εηαηξείαο 
Grand Thornton, ζε πεξηζζφηεξεο απφ 5.000 επηρεηξήζεηο ησλ ρσξψλ κειψλ 
ηεο ΔΔ, ην 43% ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ έρεη πξνζαλαηνιηζηεί πξνο ην 
ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

Οθέιε Ηιεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνζθέξεη ζηνπο αγνξαζηέο ηε κέγηζηε άλεζε ίζσο. 
Μπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα φζεο θνξέο επηζπκνχλ, 
ζηελ ψξα πνπ ζα θξίλνπλ πην θαηάιιειε θαη ζα θάλνπλ αγνξέο, ρσξίο λα 
είλαη απαξαίηεην λα βγνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο θαη λα ράζνπλ ρξφλν. ε θάπνηεο 
πεξηπηψζεηο, νη αγνξαζηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ άκεζα ην 
πξντφλ ηνπο, αλ βξίζθεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φπσο έλα ειεθηξνληθφ 
βηβιίν ή έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη γηα ηνλ ππνινγηζηή ηνπο. 

Πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ θαηαλαισηή 31 

 Σα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα είλαη αλνηρηά 24 ψξεο ην 24σξν. Με άιια 
ιφγηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκείηε, κπνξείηε λα αγνξάζεηε π.ρ. 
έλα CD, έλα αεξνπνξηθφ εηζηηήξην, ή αθφκα θαη ηα κνλσηηθά πιηθά πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα ηελ νηθνδνκή ζαο.  
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 Σν θφζηνο ησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη κέζσ Internet είλαη θαηά 
γεληθφ θαλφλα πνιχ ρακειφηεξν απφ ηηο ηηκέο ηνπ εκπνξίνπ, αθνχ έλα 
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα είλαη απαιιαγκέλν απφ κεγάιν κέξνο ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ελφο πξαγκαηηθνχ θαηαζηήκαηνο (ελνηθίαζε 
ρψξνπ θαη «αέξα», ειεθηξηθφ, λεξφ θιπ) θαη γεληθά απαηηεί πνιχ 
ιηγφηεξν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ.  

 Ζ αγνξά είλαη πξαγκαηηθά παγθφζκηα. Με άιια ιφγηα, κπνξείηε κέζσ 
ηνπ ππνινγηζηή ζαο λα αγνξάζεηε αθφκα θαη θάηη ην νπνίν δελ 
θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα, ρσξίο λα πξέπεη πηα λα πεξηκέλεηε πφηε 
θάπνηνο θίινο ζαο ζα ηαμηδέςεη ζην εμσηεξηθφ γηα λα ζαο ην θέξεη.  

 Ζ ζπλαιιαγή είλαη γξήγνξε θαη άκεζε. Με άιια ιφγηα, απφ ηε ζηηγκή 
πνπ νινθιεξψλεηε ηελ παξαγγειία ζαο, ην αξγφηεξν ζε 3-4 εκέξεο ηελ 
έρεηε ιάβεη, αθφκα θαη αλ εθείλε ηε ζηηγκή ην πξντφλ βξηζθφηαλ ζηελ 
άιιε άθξε ηνπ πιαλήηε.  

 Αιιά ην πην πξαθηηθφ θαη πην ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηνλ θαηαλαισηή 
απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ην φηη: O θαζέλαο βξίζθεη απηφ πνπ 
ζέιεη, φπνηε ην ζέιεη, ρσξίο λα θάλεη βήκα, ρσξίο δειαδή θφπν θαη 
ρσξίο θακία ζπαηάιε ρξφλνπ. Με άιια ιφγηα απιά θαη εχθνια ςψληα 
απφ ην ζπίηη ή ην γξαθείν! 

 
24 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνζθέξεη ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα ζε κηα 
επηρείξεζε. ην δηαδίθηπν, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο δελ παίδεη ζεκαληηθφ 
ξφιν. Μεγάιεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ ίδηα πξφζβαζε ζηνπο 
πειάηεο θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ παξφκνηα παξνπζία ζην δηαδίθηπν. 
Αθφκε, ε έδξα ηεο επηρείξεζεο δελ παίδεη θαλέλα ξφιν. πνπ θαη λα 
βξίζθεηαη ε επηρείξεζε, νη πειάηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ 
δηθηπαθφ ηφπν ηεο. Έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα επηηξέπεη φρη κφλν ηε 
δηεχξπλζε ηεο πειαηείαο, αιιά θαη ηελ ππέξβαζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηα 
σξάξηα ιεηηνπξγίαο, γηαηί κπνξνχλ λα πνπιεζνχλ αγαζά φιν ην 24ψξν. 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ γίλεη εμαηξεηηθά θεξδνθφξεο κέζσ ησλ 
ειεθηξνληθψλ παξαγγειηψλ θαη πσιήζεσλ κε ην λα επσκίδνληαη ηα πνιιά 
νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο. Σα νθέιε απηά είλαη 
πνζνηηθά (απηά) θαη πνηνηηθά (ζπιά), θαη εμίζνπ ζεκαληηθά γηα φια ηα 
εκπιεθφκελα κέξε: 5 



 

 

16 

Πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε 31 

 πσο πξναλαθέξακε, θάζε εηαηξία πνπ έρεη ειεθηξνληθή παξνπζία 
κπνξεί λα δηεπξχλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επεθηείλνληαο ηα 
γεσγξαθηθά φξηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο θάζε 
επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο online κπνξεί θαη απνθηά 
πειάηεο ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηελ έδξα ηεο, αθφκα 
θαη ζην εμσηεξηθφ. Με άιια ιφγηα, θάζε επηρείξεζε πνπ έρεη έλα 
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, είλαη ζαλ λα έρεη ππνθαηαζηήκαηα ζε πνιιέο 
πεξηνρέο θαη κάιηζηα κε ειάρηζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο.  

 Κάζε εηαηξία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο- φπσο ην Internet- 
γίλεηαη εμ νξηζκνχ πην αληαγσληζηηθή, αθνχ κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη 
πην εχθνια γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο. Με άιια ιφγηα θαη 
κε δεδνκέλν ην φηη ζε ιίγα ρξφληα φιεο νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα 
γίλνληαη κέζσ Internet, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ε λέα κεγάιε 
πξφθιεζε γηα θάζε εηαηξία πνπ ζέιεη λα είλαη αληαγσληζηηθή.  

 Οη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο επηηξέπνπλ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ 
επηρείξεζεο θαη θαηαλαισηή (interaction). Απηφ ζεκαίλεη πσο θάζε 
εηαηξία κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα ζπιιέμεη 
πνιιά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλήζεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηα γνχζηα ησλ 
θαηαλαισηψλ θαη ζχκθσλα κε απηά λα αλαπξνζαξκφζεη ηελ πνιηηηθή 
ηεο πξνο ην ζεηηθφηεξν.  

 Σέινο, γλσξίδνληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο, νη 
εηαηξίεο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ 
πξντφλησλ είηε αληαπνθξηλφκελσλ ζε έλαλ θαηαλαισηή, είηε ζε κηα 
νκάδα θαηαλαισηψλ πνπ ρξεηάδνληαη έλα λέν πξντφλ ην νπνίν δελ 
ππάξρεη αθφκα ζηελ αγνξά 

Ο θύθινο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 23 
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Ο «Κχθινο» ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ καο δείρλεη ηε δηαδηθαζία πνπ 
αθνινπζείηαη γηα ηελ αγνξαπσιεζία ησλ πξντφλησλ ή/ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Σν 
ειεθηξνληθφ εκπφξην μεθηλάεη κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 
πειαηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ρξεζηκνπνηψληαο κηα 
επηρείξεζε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδεη ηα 
πξντφληα ηεο θαη λα δίλεη πιεξνθνξίεο γη΄ απηά, ελψ ηαπηφρξνλα ηεο δίλεηαη ε 
επθαηξία λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ 
ππαξρφλησλ θαη πηζαλψλ πειαηψλ ηεο, κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ 
θαη θνξκψλ, ηνπ e-mail ή θαη κέζσ ησλ θνηλνηήησλ θαη ησλ νκάδσλ 
ζπδήηεζεο. 
 
Ζ επφκελε θάζε είλαη ε παξαγγειία πνπ ζα δψζεη ν πειάηεο. Απηφ κπνξεί λα 
γίλεη είηε κε ηε ζπκπιήξσζε ειεθηξνληθψλ θνξκψλ είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ, κε e-mail. Ο πειάηεο ζπκπιεξψλεη ζηε θφξκα παξαγγειίαο ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο 
πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο. 
 
Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαγγειία, ζεηξά έρεη ε παξάδνζε ηνπ πξντφληνο . 
ηαλ κηιάκε γηα πξντφληα ςεθηαθήο κνξθήο ε παξάδνζε γίλεηαη άκεζα, 
ακέζσο δειαδή κεηά ηελ παξαγγειία (π.ρ. κνπζηθή, θσηνγξαθίεο). Με απηφλ 
ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ιφγσ απνθπγήο ησλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Δπίζεο κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ 
ππάξρεη δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο ηνπ πειάηε γηα ην ζηάδην ζην νπνίν 
βξίζθεηαη ε παξαγγειία (Federal Express, UPS). Μεηά ηελ παξάδνζε είλαη ε  
πιεξσκή ηνπ πξντφληνο.  
 
Ζ πιεξσκή ηνπ πξντφληνο γίλεηαη ζπλήζσο κε ηνλ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο 
θάξηαο. Δθηφο απφ απηφλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη, 
φπσο ην E-cash, νη Ζιεθηξνληθέο επηηαγέο θ.ά. 
 
Ζ επφκελε θάζε είλαη ε ειεθηξνληθή αληαιιαγή παξαζηαηηθψλ (EDI). Σν 
ζχζηεκα EDI κπνξεί λα εμππεξεηήζεη γηα παξάδεηγκα έλα θαηάζηεκα 
ιηαληθψλ πσιήζεσλ ην νπνίν δέρεηαη θαη παίξλεη πιεξνθνξίεο απφ ηα 
ππνθαηαζηήκαηά ηνπ. Οη παξαγγειίεο δηαθηλνχληαη κέζσ EDI κε απνηέιεζκα 
ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ηελ αζθαιέζηεξε κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ. 
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Απηφ ην ζχζηεκα επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Just In Time πνπ 
αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
 
Ζ ηειεπηαία θάζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη απηή ηεο εμππεξέηεζεο 
ησλ πειαηψλ κεηά ηελ πψιεζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε είλαη ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρεκέλε δηαδηθηπαθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Απηή 
ε εμππεξέηεζε κπνξεί λα έρεη ζρέζε κε πιεξνθνξίεο πνπ ελδερνκέλσο 
ρξεηάδεηαη ν πειάηεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο ή κε θάπνην 
πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηε ρξήζε ηνπ. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηε δπλαηφηεηα γηα λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο απφ ηε ρξήζε ησλ 
πξντφλησλ ηεο ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ 
ειεθηξνληθά βηβιία εηδηθά δηακνξθσκέλα ψζηε λα κπνξεί ν θάζε πειάηεο λα 
θαηαρσξεί εθεί ηα παξάπνλά ηνπ, θάηη πνπ είλαη θαιχηεξα λα καζαίλεη πξψηε 
ε επηρείξεζε παξά άιινη ππνςήθηνη πειάηεο πνπ ζα επεξεαζηνχλ απφ ηελ 
αξλεηηθή γλψκε πνπ ζρεκάηηζε έλαο δπζαξεζηεκέλνο πειάηεο.  
 

Δπίζεο, κε απηφλ ηνλ ειεθηξνληθφ ηξφπν εμππεξέηεζεο κεηψλεηε θαηά πνιχ 
ην θφζηνο ηεο δηαηήξεζεο πξνζσπηθνχ ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο. ε θακία 
πεξίπησζε φκσο δε ζα πξέπεη λα απνθιείεηαη ε ρξήζε παιηάο ηερλνινγίαο, 
φπσο ην fax. 

Πνηεο εηαηξείεο επλνεί ην ειεθηξνληθό εκπόξην 31 

πσο είλαη θαλεξφ, έλα απφ ηα ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηεη-α-ηεη ηξφπνπ ζπλαιιαγψλ είλαη φηη ν 
θαηαλαισηήο δελ κπνξεί λα "δνθηκάζεη" ην πξντφλ δει. λα ην αγγίμεη, λα δεη 
αλ εθαξκφδεη θαιά επάλσ ηνπ ή αλ θαιχπηεη πξαγκαηηθά ηηο αλάγθεο ηνπ. ε 
πνιιά φκσο πξντφληα ε δηαδηθαζία απηή είλαη πεξηηηή ελψ ζε άιιεο 
πεξηπηψζεηο, ιφγσ ησλ άιισλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 
ν ζθφπεινο απηφο κπνξεί λα μεπεξαζηεί.  

'Έηζη, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ελδείθλπηαη θαη θαηαξράο γηα 
βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα πνπ παξέρνληαη ζε digital κνξθή, φπσο CD, 
πξνγξάκκαηα software θ.ιπ. Καη' επέθηαζε, φια ηα πξντφληα πνπ δελ 
δηαθξίλνληαη γηα ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο (π.ρ. βηβιία, εηζηηήξηα...) κπνξνχλ λα 
εμαζθαιηζηνχλ ειεθηξνληθά ρσξίο θαλέλα θίλδπλν, εηδηθά αλ ην ειεθηξνληθφ 
θαηάζηεκα πξνζθέξεη εγγχεζε ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο θαηά ηε 
κεηαθνξά, ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ θ.ιπ. κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα.  

 
Παξάιιεια, φιεο νη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη δελ απαηηνχλ "test 
drive" κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο. Δπίζεο, 
κπνξνχκε εχθνια λα πξνκεζεπηνχκε on-line φια ηα ηππνπνηεκέλα αγαζά 
πνπ γλσξίδνπκε, απφ θξέκεο πξνζψπνπ θαη αξψκαηα, κέρξη ραξηνπεηζέηεο 
θαη θνξλ θιέηθο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηα δνχκε ή λα ηα αγγίμνπκε. Σέινο, 
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αθφκα θαη πξντφληα ηα νπνία θαηά θαλφλα έρνπκε κάζεη λα δνθηκάδνπκε, 
φπσο π.ρ., ξνχρα κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ ειεθηξνληθά εάλ ν θαηαλαισηήο 
ηα δνθηκάζεη ζε θάπνην θαηάζηεκα ηεο πφιεο ηνπ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνπκε 
ελδεηθηηθά νξηζκέλεο απφ ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ ππεξηεξνχλ έλαληη 
ησλ άιισλ φζνλ αθνξά ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην:  

  Βηβιία & CD  
  Hardware & Software  
  Δηζηηήξηα  
  Απηνθίλεηα & Αληαιιαθηηθά  
  Κηλεηά ηειέθσλα  
  Σππνπνηεκέλα πξντφληα 

Ηιεθηξνληθό Δκπόξην θαη Ηιεθηξνληθό Μάξθεηηλγθ 25 

Αξθεηνί είλαη απηνί πνπ ζέινπλ λα απνθνκίζνπλ ηεξάζηηα θέξδε κέζσ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο δηαδηθηπαθήο ηνπο επηρείξεζεο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε πάληα, φηη ζα μνδέςνπλ ιίγν ρξφλν θαη ρξήκα ζε απηφ. Δδψ 
έξρεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα ινηπφλ, ζηελ νπνία πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε φηη 
δελ ππάξρεη λφκηκε θαη αμηφπηζηε επηρείξεζε πνπ λα κελ απαηηεί αξθεηφ 
ρξφλν θαη θφπν ζηνλ θφζκν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ 
internet marketing. Δάλ ζέιεη λα απνθηήζεη θάπνηα εηαηξεία κία επηηπρεκέλε 
δηαδηθηπαθή επηρείξεζε, είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζήζεη θάπνηνπο θαλφλεο, 
νη νπνίνη ζα νδεγήζνπλ ζηελ απφθηεζε κίαο δηαδηθηπαθή επηρείξεζε ε νπνία 
ζα απνδίδεη ηα θέξδε πνπ επηζπκεί. ζν δχζθνιν θαη αλ αθνχγεηαη, ην 
internet marketing θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ είλαη ηφζν δχζθνιν φζν 
αθνχγεηαη, κε ηελ πξνυπφζεζε πάληα φηη ε εηαηξία δηαηεζεηκέλε λα κάζεη θαη 
λα πεηξακαηίδεηαη.  

Ο πξψηνο παξάγνληαο πνπ αξθεηνί επηρεηξεκαηίεο αδπλαηνχλ λα βγάινπλ 
ρξήκαηα κέζσ ηνπ internet, είλαη επεηδή αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ απφ πνπ 
πξέπεη λα μεθηλήζνπλ θαη ηη βήκαηα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ. Ζ Internet 
Marketings είλαη κία εηαηξεία απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλε ζε φινπο απηνχο πνπ 
επηζπκνχλ λα κάζνπλ ηηο βαζηθέο ηερληθέο internet marketing θαη λα 
νδεγήζνπλ κία επηηπρεκέλε δηαδηθηπαθή επηρείξεζε. Παξαθάησ παξαζέηνπκε 
πεξηιεπηηθά ηα βαζηθά βήκαηα πνπ νθείιεη λα αθνινπζήζεη ζηνλ θφζκν ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπ internet marketing γεληθφηεξα. 

 
Πποζδιοπιζμόρ ηηρ Αγοπάρ πος Απεςθύνεζηε 

Σν βαζηθφηεξν βήκα γηα ηελ επηηπρεκέλε internet marketing 
ζηξαηεγηθή, είλαη λα θαζνξηζηεί πνηα είλαη ε αγνξά ηεο επηρείξεζεο θαη 
ζε πνην θνηλφ απεπζχλεζηε. Πνιινί είλαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη ην 
πξντφλ ηνπο απεπζχλεηε ζε φινπο, θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη. Ζ ειηθία, 
ην θχιν, ε γεσγξαθηθή ζέζε θ.α. είλαη απηά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην 
θνηλφ θαη ηελ αγνξά. Αλ γηα παξάδεηγκα κηα επηρείξεζε έρεη θνχξλν 
ζηελ Αζήλα θαη ζέιεη λα ηνλ δηαθεκίζεηε ζην internet, δελ έρεη θαλέλα 
λφεκα λα μεθηλήζεη κία θακπάληα internet marketing, ε νπνία ζα θέξεη 
ζηελ ηζηνζειίδαο επηζθέπηεο απφ ηα Ησάλληλα θαη αληηζηξφθσο.  
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Καθοπιζμόρ Σηόσων 
Ζ επηρείξεζεο ζα πξέπεη πξσηίζησο λα θαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο 
θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Θα πξέπεη λα απνθαζίζεη ηη είλαη 
απηφ πνπ ζέιεη λα πξνσζήζεηε, πσο κπνξεί λα γίλεη, θαη ηη είλαη απηφ 
πνπ ζέιεη λα θεξδίζεηε. 

 
Επιλογή Καηάλληληρ Υπηπεζίαρ Internet Marketing 

Δίηε ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα αζρνιεζείηε ε ίδηα κε ηελ internet 
marketing θακπάληα ηεο, είηε ζα πξέπεη λα επηιέμεη θάπνηα εηδηθεπκέλε 
εηαηξεία, είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη πνηεο ππεξεζίεο είλαη 
θαηάιιειεο γηα ηε δηαδηθηπαθή ηεο επηρείξεζε. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην 
έρεη κία πιεζψξα ππεξεζηψλ internet marketing (φπσο seo, ppc, email 
marketing, social media marketing, video marketing θ.α., θάπνηεο απφ 
ηηο νπνίεο ζα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεη, ελψ θάπνηεο άιιεο φρη. Δάλ 
γηα παξάδεηγκα ζέιεη λα έρεη επηζθέπηεο απφ ην Google, ηφηε πξέπεη 
λα αζρνιεζεί κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηζηνζειίδσλ (seo - search engine 
optimization), ελψ αλ ζέιεη λα ελεκεξψλεηε ηνπο πειάηεο ή 
αλαγλψζηεο, είλαη απαξαίηεην λα ζπλδπάζεη θαη email marketing. 
 

Επένδςζη και Οπθολογική Χπήζη ηων Κεπδών ζαρ. 
Μφιηο θαηαθέξεη ε επηρείξεζε λα απνθηήζεηε επηζθεςηκφηεηα ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο θαη δεη λα ξένπλ ηα αλακελφκελα θέξδε ζηε δηαδηθηπαθή 
ηεο επηρείξεζε, είλαη απαξαίηεην λα απνθαζίζεηε αλ ζα επεθηαζεί ζε 
θαηλνχξηνπο θιάδνπο ή αλ ζα εληζρχζεη ηελ ήδε ππάξρνπζα 
δηαδηθηπαθή επηρείξεζε γηα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο θαη ηελ 
ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζηνλ θφζκν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

Δίλαη απαξαίηεην λα θαηαλνήζεη πσο ε Αξρή ηεο νθίαο ηνπ Internet 
Marketing εμαξηάηαη απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο θαη πσο νηηδήπνηε θαη λα θάλεη 
ρσξίο επηζθέπηεο ζα είλαη κάηαην. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, είλαη απαξαίηεην λα 
έρεη πνιχηηκν πεξηερφκελν ζηελ ηζηνζειίδα ζαο, θάηη ην νπνίν ζα νδεγήζεη 
πεξηζζφηεξνπο πνηνηηθνχο επηζθέπηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. Δίλαη ν λφκνο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπ internet marketing φηη νη επηζθέπηεο - πειάηεο 
ζέινπλ λα βξίζθνληαη ζε ηζηνζειίδεο αλαγλσξηζκέλεο θαη αζθαιείο. 

 

H κεηάβαζε ζην Ζιεθηξνληθφ Μάξθεηηλγθ 27 
Σν ειεθηξνληθφ εµπφξην µπνξεί λα βειηηψζεη ζε µεγάιν βαζµφ ηελ πξνψζεζε 
ησλ πξντφλησλ µέζα απφ ηελ άµεζε, πινχζηα ζε πιεξνθνξίεο θαη αµθίδξνµε 
επηθνηλσλία µε ηνπο πειάηεο. Σα ςεθηαθά δίθηπα επηηξέπνπλ ζηνπο πσιεηέο 
λα πξνζθέξνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα ηνπο µέζα απφ ηε 
δεµνζίεπζε νδεγψλ θαη θαηαιφγσλ. Σν πιενλέθηεκα ηεο ειεθηξνληθήο 
δεκνζίεπζεο ζε ζχγθξηζε µε ηα παξαδνζηαθά µέζα δηαθήµηζεο είλαη φηη ην 
πεξηερφµελν µπνξεί λα είλαη εμαηνµηθεπµέλν θαη λα θαζνξίδεηαη µε βάζε ηνπο 
ρεηξηζµνχο ηνπ ίδηνπ ηνπ πειάηε (αιιειελεξγφ πεξηερφµελν). ην παξαθάησ 
πίλαθα εκθαλίδεηαη ζπλνπηηθά ε κεηάβαζε απφ ην παξαδνζηαθφ εκπφξην ζην 
ειεθηξνληθφ εκπφξην φζνλ αθνξά ην Μάξθεηηλγθ. 
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ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ 

Μαδηθφ Μάξθεηηλγθ  Γηαινγηθφ Μάξθεηηλγθ (one 2 one) 

Μαδηθή παξαγσγή (push production ) 
method  

Μαδηθή πξνζαξκνγή 
(Πξνζαξκνζκέλε παξαγσγή- pull 
production method) 

Μνλφινγνο (έλαο πξνο πνιινχο) Γηάινγνο (πνιινί πξνο πνιινί) 

Έληππνη θαηάινγνη παξαγγειηψλ & 
δηαθεκίζεσλ  

Ζιεθηξνληθνί θαηάινγνη  

Φπζηθά πξντφληα Φεθηαθά πξντφληα 

Όπαξμε κεζνιάβεζεο – ελδηάκεζνο Δμάιεηςε κεζνιάβεζεο ή λέα κνξθή 
κεζνιάβεζεο 

Πξνζέγγηζε επηθεληξσκέλε ζηελ 
Αγνξά (Market centric) 

Πξνζέγγηζε επηθεληξσκέλε ζηνλ 
Πειάηε (Customer centric-
πειαηνθεληξηθφ) 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Μάξθεηηλγθ  27 

 Σφπνο-Γηαλνκή (place) : Γπλαηφηεηα αγνξάο 24 ψξεο ην 24σξν, 
θάιπςε απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, ηαρχηεηα δηαλνκήο. 

 Σηκή (price) : Γπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο-πξνζσπνπνίεζεο ηεο 
ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, πξνηηκήζεηο θαη 
πξνθίι ησλ πειαηψλ (ζπκθσλίεο ηηκνιφγεζεο, εθπηψζεηο, δπλακηθή 
ηηκνιφγεζε) 

 Πξντφλ (product) : Γπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο - πξνζσπνπνίεζεο 
πξντφληνο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ (πνηφηεηα, 
ζπζθεπαζία, brand) 

 Πξνψζεζε (promotion) : Γπλαηφηεηα εμαηνκηθεπκέλσλ κελπκάησλ 
επηθνηλσλίαο θαη πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο (δηαθήκηζε – 
πσιήζεηο) 

Ηιεθηξνληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 7 

Σν Internet κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν ηνπ Marketing 
γηα ηελ θάζε επηρείξεζε. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ κπνξνχλ λα 
ηεζνχλ ζηα πιαίζηα κηαο ζηξαηεγηθήο marketing κέζσ ηνπ Internet είλαη:  

 Αχμεζε ησλ πσιήζεσλ  

 Τπνζηήξημε πειαηψλ  

 Αχμεζε ηεο γλψζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην πξντφλ  
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 Γεκηνπξγία ζπλαθνχο δηαχινπ marketing  

 Μείσζε θφζηνπο  

 Δλίζρπζε / εμέιημε ηεο κάξθαο  

 Γνθηκή λέσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ  

 Ζιεθηξνληθφ εκπφξην  

 
Ζ παγθφζκηα εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ππάξρνπλ ηέζζεξα ζηάδηα πνπ βηψλνπλ 
νη εηαηξείεο θαζψο κπαίλνπλ ζηελ δηαδηθαζία ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ 
σο επηρεηξεκαηηθφ εξγαιείν θαη σο εξγαιείν marketing. Κάζε εηαηξεία 
αλαπηχζζεη ηε δηθή ηεο ζηξαηεγηθή θαη κπνξεί λα νξίζεη ζε πνην ζηάδην 
επηζπκεί λα αλαπηχμεη ηελ παξνπζία ηεο ζην Internet. 

Πξψην ζηάδην, ε αλάπηπμε κηαο ηζηνζειίδαο 

ην ζηάδην απηφ ε εηαηξεία θάλεη ηελ παξνπζία ηεο γηα πξψηε θνξά αηζζεηή 
ζην δηαδίθηπν. Αλαιφγσο κε ην κέγεζνο ηεο, ηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο 
ηεο, ηα πξντφληα ηεο θαη ηα ρξήκαηα πνπ ζέιεη λα επελδχζεη ζηελ παξνχζα 
θάζε, επηιέγεη κηα εηαηξεία πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ θαη 
ζρεδηάδεη ηελ πξψηε ηεο ηζηνζειίδα. ε απηφ ην ζηάδην είλαη απαξαίηεην λα 
γίλεη ε επηινγή ηνπ νλφκαηνο ηεο εηαηξείαο ζην δηαδίθηπν (www.όλνκα.gr), ην 
νπνίν θαηνρπξψλεηαη θαη θαλείο ζηνλ θφζκν δελ επηηξέπεηαη λα ην 
ρξεζηκνπνηήζεη. To φλνκα απηφ ιέγεηαη domain name.  

Ζ πξψηε απηή ηζηνζειίδα παξνπζηάδεη ζπλήζσο ζηνλ επηζθέπηε ηηο βαζηθέο 
ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε, θαζψο θαη 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε απηή.  
 
Καηά ην ζηάδην απηφ νη εηαηξείεο πεηξακαηίδνληαη, έρνπλ πνιχ ιίγεο γλψζεηο 
γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Internet σο εξγαιείν ηεο δνπιεηάο ηνπο θαη δελ 
έρνπλ αθφκα ππνινγίζεη ηνπο πφξνπο πνπ ζθνπεχνπλ λα επελδχζνπλ ζηελ 
επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ Internet.  

Γεχηεξν ζηάδην, ε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ  

Ο δηθηπαθφο ηφπνο θάζε επηρείξεζεο απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο δηθηπαθήο 
παξνπζίαο θαη πξνβνιήο ηεο. Οη ειεθηξνληθέο ζειίδεο ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα λα:  

 Παξνπζηάδνπλ ηελ δνκή, ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θαη ηα 
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο.  

 Δλεκεξψλνπλ θάζε ελδηαθεξφκελν γηα ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο 
(είδε, ηηκέο, πξνδηαγξαθέο, εηδηθέο πξνζθνξέο θ.ι.π.)  

 Δληζρχνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία κε πειάηεο, επελδπηέο 
ζπλεξγάηεο θ.ι.π.  

 

Σν πεξηερφκελν θάζε δηθηπαθνχ ηφπνπ δηαθέξεη αλάινγα κε ην αληηθείκελν 
δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε 
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ζπληήξεζή ηνπ. Χζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία δελ πξέπεη λα 
ιείπνπλ απφ θακία ζνβαξή εηαηξηθή παξνπζίαζε. Απηά είλαη:  

 Δθηελήο αλαθνξά ζηελ εηαηξηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία (δηνίθεζε, νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία, εηαηξηθή ηζηνξία θ.ι.π.).  

 Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ δξαζηεξηφηεηάο ηεο επηρείξεζεο θαη 
ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ράξε ζηα νπνία δηαθέξεη απφ ηηο άιιεο 
θαη ππεξέρεη ηνπ αληαγσληζκνχ.  

 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο θαη παξνρή 
ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο γη' απηά (πρ. νδεγνί ρξήζεο, δεκνζίεπζε 
απαληήζεσλ ζε ζπλεζηζκέλεο εξσηήζεηο θ.ι.π.).  

 Φφξκεο επηθνηλσλίαο θαη άιια ζηνηρεία ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηνλ 
επηζθέπηε λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ επηρείξεζε (email, δηεχζπλζε 
γξαθείσλ, ηειέθσλα, fax θ.ι.π.).  

 

Ζ δεκνηηθφηεηα θαη ε επρξεζηία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ σθεινχληαη επίζεο απφ 
ηα παξαθάησ:  

 Σαθηηθή δεκνζίεπζε ησλ λέσλ ηεο επηρείξεζεο θαη εηδήζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε απηήλ.  

 Παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα ηα νπνία απαζρνινχλ ηνπο 
ηξέρνληεο ή ηνπο κειινληηθνχο πειάηεο ηεο (π.ρ. κηα εηαηξεία εηδψλ 
δηαηξνθήο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζπληαγέο καγεηξηθήο, δηαηηεηηθέο 
ζπκβνπιέο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα πξνζειθχζνπλ ζηνλ 
δηθηπαθφ ηφπν ηεο φζνπο αλζξψπνπο ππάξρεη πηζαλφηεηα λα 
ελδηαθεξζνχλ γηα ηα πξντφληα ηεο).  

 Καηαρψξεζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ Internet.  

 Γηαθήκηζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ εληφο θαη εθηφο δηθηχνπ (αγνξά 
δηαθεκηζηηθψλ banners, ρνξεγίεο ζε άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο, αλαθνξά 
ηεο δηεχζπλζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζην δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ηεο 
επηρείξεζεο θ.ι.π.)  

Σξίην ζηάδην, δηεπθφιπλζε επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο, αθνχ πξψηα απνθηήζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ Internet θαη 
θαηαλνήζνπλ ηελ δπλακηθή ηνπ, πξνρσξνχλ ζε αμηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ ηνπ 
δπλαηνηήησλ ηνπ Internet, αλαπηχζζνληαο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο νη 
νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξίαο.  

Αθνινχζσο αλαθέξνληαη θάπνηνη βαζηθνί ηχπνη εθαξκνγψλ πνπ 
αλαπηχζζνπλ εηαηξίεο θαη φπνπ αμηνπνηνχληαη νη ηερληθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 
Internet 

 

. Intranets  Πνιιέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ελδνεηαηξηθήο 
επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιηθνχ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, 
αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ηνπ Internet θαη αλαπηχζζνπλ 
εηδηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο νη νπνίνη είλαη πξνζβάζηκνη κφλν 
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απφ ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. Οη δηθηπαθέο εθαξκνγέο 
απηνχ ηνπ ηχπνπ νλνκάδνληαη Intranets θαη έρνπλ απνδεηρζεί 
εμαηξεηηθά δεκνθηιή θαη παξαγσγηθά ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ 
θφζκνπ.  

Extranets  Σα extranets είλαη δηθηπαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία 
βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ Internet θαη παξέρνπλ 
δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηφζν κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ κίαο 
επηρείξεζεο φζν θαη κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο κε ζπλεξγάηεο, 
πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ηεο.  

VPNs  Πνιιέο επηρεηξήζεηο κε παξαξηήκαηα θαη γξαθεία ζε 
δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά ζεκεία, έρνπλ ηελ αλάγθε ζχλδεζεο 
φισλ ησλ γξαθείσλ ηεο εηαηξίαο ζε έλα θνηλφ δίθηπν έηζη ψζηε 
λα κπνξνχλ φινη λα κνηξαζηνχλ θνηλνχο πφξνπο (γηα 
παξάδεηγκα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ERP ζπζηήκαηνο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλν ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο, ή ηα ειεθηξνληθά αξρεία 
ηεο εηαηξίαο). Απηφ ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεη θαη ζην παξειζφλ, κε 
ηδηαίηεξα φκσο κεγάιν θφζηνο. ήκεξα ε ηερλνινγία ηνπ 
Internet επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ηδεαηψλ ηδησηηθψλ δηθηχσλ 
(Virtual Private Networks - VPNs) ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ 
εμππεξέηεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ κε ηδηαίηεξα νηθνλνκηθφ 
ηξφπν.  

Δθαξκνγέο 
ηειεθπαίδεπζεο  

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί ζεκαληηθή ιεηηνπξγία 
γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. Έσο ζήκεξα, πεξηνξηζκνί ρψξνπ θαη 
ρξφλνπ, δελ επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα εθπαηδεχζνπλ 
ζσζηά ην πξνζσπηθφ ηνπο. Γηαβιέπνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 
Internet πνιινί εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί, αιιά θαη κεγάιεο 
εηαηξίεο, αλέπηπμαλ ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε, 
φπνπ νη εξγαδφκελνη απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο κπνξνχλ θαη 
παξαθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, λα δηαβάδνπλ θαη 
λα εμεηάδνληαη κέζσ Internet.  

Σέηαξην ζηάδην, ειεθηξνληθφ εκπφξην  

Καηά ην ζηάδην απηφ, νη εηαηξείεο έρνπλ κάζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet 
σο εξγαιείν ηεο δνπιεηάο ηνπο, έρνπλ πηζαλψο (θαη αλάινγα κε ην κέγεζφο 
ηνπο) αμηνπνηήζεη ην Internet γηα λα δηεπθνιχλνπλ επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 
ιεηηνπξγίεο θαη δηαθξίλνπλ ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο απφ ηελ πην 
δπλακηθή επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηνπνίεζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ.  

Μία επηρείξεζε κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κε δχν 
ηξφπνπο:  

α) Πνπιψληαο ηα πξντφληα ή ππεξεζίεο ηεο απεπζείαο κέζσ ηνπ Internet 
ζε ιηαληθνχο πειάηεο. Απηή ε κνξθή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, νλνκάδεηαη 
B2C – Business to Consumer.  

β) Γηελεξγψληαο εκπνξηθέο πξάμεηο ειεθηξνληθά κε άιιεο επηρεηξήζεηο 
(αγνξά ή πψιεζε πξνκεζεηψλ απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε), Απηή ε 
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κνξθή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, νλνκάδεηαη B2Β – Business to 
Business.  

 
Ζ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηεο κνξθήο B2C απαηηείηαη ηελ 
αλάπηπμε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (WEB Site) ν νπνίνο δηαζέηεη 
φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
δηεθπεξαίσζε On-line ζπλαιιαγψλ. Ζ δηαθνξά απφ έλαλ απιφ εηαηξηθφ 
δηθηπαθφ ηφπν, είλαη φηη ζε κία εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, πέξα απφ 
ηελ παξνπζίαζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα 
ζπλαιιαγέο (αγνξά ή πψιεζε) θαη ε δηαθίλεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ. 

Πξνθίι Έιιελα online θαηαλαισηή 3 

χκθσλα κε έξεπλα (ηελ πεξίνδν επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 2010 ζε 1106 
on-line Έιιελεο Καηαλαισηέο) πνπ δηεμήγαγε ην Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθνχ 
Δκπνξίνπ (ELTRUN) ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ηελ 
ζπλνιηθή αγνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (B-C) επηρεηξήζεσλ πξνο 
θαηαλαισηέο ζηελ Διιάδα θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Διιήλσλ on-line 
θαηαλαισηψλ, ν ηππηθφο Έιιελαο on-line θαηαλαισηήο είλαη «βαξχο» 
ρξήζηεο ηνπ Internet αθνχ ην 37% ην ρξεζηκνπνηεί πάλσ απφ 30 ψξεο ηεο 
εβδνκάδα. Πέξα απφ ηνπο γλσζηνχο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ Internet (e-mail, 
αλαδήηεζε εηδήζεσλ θιπ) αξρίδνπλ θαη αλαδεηθλχνληαη θαη άιιεο 
ελδηαθέξνπζεο ρξήζεηο γηα ηνπο on-line θαηαλαισηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο facebook (42%), αλάξηεζε / αλάγλσζε 
blogs (31%), chat / instant messaging (21%), ζπκκεηνρή ζε On-line 
ζπδεηήζεηο / forums (23%).  

ζνλ αθνξά ηηο on-line αγνξέο επηβεβαηψζεθαλ νη γλσζηέο top θαηεγνξίεο 
φπνπ νη on-line θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ ζπρλά: hardware / software (63%), 
Ζιεθηξνληθά είδε (50%), εηζηηήξηα ηαμηδηψλ (42%), θξαηήζεηο μελνδνρείσλ 
(32%), βηβιία (32%). Αλαδεηθλχνληαη φκσο θαη λέεο ελδηαθέξνπζεο θαηεγνξίεο 
πξντφλησλ φπσο Δίδε ζπηηηνχ θαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (26%), έλδπζε θαη 
ππφδεζε (21%), θαιιπληηθά (10%). 

θηαγξαθψληαο ην πξνθίι ησλ on-line θαηαλαισηψλ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
πςειήο σξηκφηεηαο αθνχ ην 50% δηαρεηξίδεηαη on-line ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 
θαη ζπκκεηέρεη ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (πιεξνθνξίεο θαη ζπλαιιαγέο) ελψ 
ην 42% πξνζπαζεί λα βξεη ζπρλά πιεξνθνξίεο γηα εκεξήζηεο πξνζθνξέο 
(κηα πνιχ ζεκαληηθή αλεξρφκελε ηάζε), ελψ δελ είλαη ακειεηέα ε ζπρλή 
εκπινθή ηνπο κε on-line δεκνπξαζίεο (16%) θαη ζέκαηα real-estate (16%).  

Θεσξνχκε φηη πιένλ αλαθεξφκαζηε ζε κηα ψξηκε αγνξά B-C ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ αθνχ ην 51% αγφξαζαλ on-line πάλσ απφ 5 θνξέο ην Ά εμάκελν 
ηνπ 2010 ελψ ν εηήζηνο κέζνο φξνο αμίαο αγνξψλ αλά on-line θαηαλαισηή 
θπκαίλεηαη ζηα €1500. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπλνιηθή αμία ησλ B-C internet 
αγνξψλ απφ Έιιελεο θαηαλαισηέο ζα θζάζεη ην 2010 ζην ζεκαληηθφ πνζφ 
ησλ €1,4 δηζ. (ζεκαληηθή αχμεζε 75% απφ ην €0,8 δηζ. πνπ ήηαλ ην 2009).  
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Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο γηα λα αγνξάζεη έλαο θαηαλαισηήο απφ 
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα είλαη επρξεζηία (76%), πνιινί θαη αζθαιείο ηξφπνη 
πιεξσκήο (69%) θαη κεγάιε γθάκα πξντφλησλ (65%). Έθπιεμε είλαη ηα 
ρακειά πνζνζηά ηνπ λα βξίζθεηαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζηελ πξψηε 
ζειίδα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (14%) θαη νη κεγάιεο δηαθεκηζηηθέο 
θακπάληεο (10%), ίζσο γηαηί ε πξνζθνξά είλαη αθφκε πεξηνξηζκέλε. Βέβαηα 
ην 38% ζα αγφξαδε ζίγνπξα απφ έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα αθφκε θαη αλ 
δελ θάιππηε θάπνηνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο αλ είρε 
θαιέο ηηκέο ή/ θαη πξνζθνξέο, πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ κεγάιε αμία πνπ έρεη 
πιένλ ε ηηκή ζηα πξντφληα.  

Παξά ηελ ζνβαξή ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο νη Έιιελεο on-line 
θαηαλαισηέο είλαη επηθπιαθηηθνί / θαρχπνπηνη γηα ην ηη γξάθεηαη ζε απηά 
(51%) αθνχ κφλν ην 18% ζεσξεί φηη βειηηψλεηαη ε εηθφλα κηαο εηαηξίαο πνπ 
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα social-media θαη κφλν 10% επεξεάδεηαη απφ 
δηαθεκίζεηο εηαηξηψλ ή απφ «θίινπο» ζηα θνηλσληθά δίθηπα πξηλ 
πξαγκαηνπνηήζεη κηα on-line αγνξά. 

Ζ εκπηζηνζχλε γηα ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρεία 
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ) βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ 
πηζηνπνίεζε ηνπο απφ αμηφπηζην αλεμάξηεην θνξέα (66%), ζηα ζεηηθά ζρφιηα 
απφ θίινπο (61%) θαη ζηελ ζεηηθή αμηνιφγεζε απφ άιινπο on-line αγνξαζηέο 
(55%). 
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Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην, δειαδή ην εκπφξην πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ 
ην δίθηπν INTERNET ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηζηνχ 
WWW, πξνζθέξεη κεγάιεο πξννπηηθέο επέθηαζεο θαη επηρεηξεκαηηθέο 
επθαηξίεο, ηδηαίηεξα γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Σν κάξθεηηλγθ κέζσ ηνπ 
INTERNET έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ησλ 
επηρεηξήζεσλ. Με ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην αλακέλεηαη 
λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο πνιιψλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, 
επηηξέπνληάο ηνπο ηελ πξφζβαζε ζε αγνξέο πνπ δελ ζα ήηαλ πξνζηηέο κε 
ζπκβαηηθά κέζα. Σν ίδην ην πεξηβάιινλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ βξίζθεηαη 
ζε εμέιημε, θαη είλαη πηζαλφ λα ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα επφκελα 
ρξφληα.  
 
Ζ ζχγθιηζε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ 
ηειεπηθνηλσληψλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο λέεο ηάζεηο ζηελ νξγάλσζε, ηε 
δηνίθεζε θαη ηε δηθηχσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα δίθηπα ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ κεηψλνπλ ην θφζηνο επηθνηλσλίαο ηδηαίηεξα γηα κεγάιεο 
επηρεηξήζεηο. Οη δπν θχξηεο πεγέο κείσζεο ηνπ θφζηνπο είλαη ν πεξηνξηζκφο 
ηεο έγγξαθεο επηθνηλσλίαο θαη ε εμάιεηςε ηεο αλάγθεο γηα ππεξεζίεο 
κεζαδφλησλ. Οη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ λα ζπλερίζνπλ λα 
κεηά ζρεκαηίδνληαη, ψζηε λα αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο λέαο 
ηερλνινγίαο, λα πεξηνξίδνπλ ηηο ελδηάκεζεο ζπλαιιαγέο θαη λα κεηψλνπλ ηνλ 
αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ξνή ησλ εξγαζηψλ. Ο ζηφρνο 
απηήο ηεο ηάζεο είλαη ε ελνπνίεζε ηεο αιπζίδαο δξαζηεξηνηήησλ 
ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε ε ξνή ησλ εξγαζηψλ λα ειέγρεηαη ρσξίο 



 

 

27 

ζεκαληηθέο αζπλέρεηεο ζηα ζεκεία φπνπ ε αιπζίδα πεξλά απφ ηε κηα 
επηρείξεζε ζηελ άιιε.  
 
Ζ ρξήζε ησλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηνλ παξάιιειν 
ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαδφκελσλ 
επηρεηξήζεσλ ζα ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο πνιιψλ θιάδσλ λα πηνζεηήζνπλ 
ην INTERNET ηα επφκελα ρξφληα. Δπηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηελά 
κεηαμχ ηνπο έρνπλ κεγάιεο αλάγθεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ακνηβαίαο 
ελεκέξσζεο, θαη κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ζεκαληηθά απφ ηηο δπλαηφηεηεο 
ηνπ δηθηχνπ. ηαλ θάπνηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο κηαο αιπζίδαο πξνκεζεηψλ 
πηνζεηήζνπλ ην δίθηπν, νη άιιεο επηρεηξήζεηο ηεο ίδηαο αιπζίδαο ζα 
αληηκεησπίζνπλ πίεζε γηα λα αθνινπζήζνπλ, είηε γηα λα κπνξέζνπλ λα 
ζπλερίζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο, είηε γηα λα επσθειεζνχλ απφ ηα 
πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 
ειεθηξνληθφ εκπφξην απεηιεί ην επαγγεικαηηθφ κέιινλ ησλ θιάδσλ πνπ 
ζήκεξα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο, φπσο ηαρπδξνκεία, εηαηξίεο 
δηαλνκήο κηθξνδεκάησλ, θαη ηδηαίηεξα εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη.  
 
Σα δίθηπα ππνινγηζηψλ επηηξέπνπλ ηε δηαηήξεζε δεκφζησλ ζρέζεσλ πνιχ 
πην νηθνλνκηθά απφ φ,ηη κε ηελ πξνζσπηθή επαθή θαη πνιχ πην 
απνηειεζκαηηθά απφ φ,ηη κε ην ηειέθσλν ή ηελ έληππε αιιεινγξαθία. Ζ 
ζσζηή δηαρείξηζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ είλαη ζπρλά ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία 
κηαο κηθξήο επηρείξεζεο. Ζ ρξήζε ηνπ INTERNET έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε 
ηε δηαηήξεζε πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε δεκηνπξγία 
λέσλ επαθψλ, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, θαη ε απφ θνηλνχ ιχζε 
πξνβιεκάησλ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ακνηβαίν φθεινο. Ζ ειιηπήο 
δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κπνξεί λα ζεκαίλεη 
ρακέλεο επθαηξίεο, ελψ ε ππέξ δξαζηεξηνπνίεζε είλαη ράζηκν ρξφλνπ, πνπ ζα 
κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.  
 
Καζψο ηη δίθηπν αλαδεηθλχεηαη ζε θχξηα πεγή αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, 
απνθηά κεγαιχηεξε αμία ε ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ ησλ θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ, 
κέζα απφ ηνλ ηξνκαθηηθφ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δηθηχνπ, θαη 
ζπλδπαζκνχ ηνπο ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο. πσο αθξηβψο ε αμία ελφο 
βηνκεραληθνχ εμαξηήκαηνο δελ βξίζθεηαη ζην πιηθφ πνπ ην απνηειεί αιιά ζηνλ 
ζρεδηαζκφ θαη ζηε ρξήζε ηνπ, έηζη θαη ε αμία ησλ πξσηνγελψλ πιεξνθνξηψλ 
δελ βξίζθεηαη ηφζν ζην πεξηερφκελφ ηνπο, φζν ζηε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ 
ζρεδηαζκφ κηαο πξαθηηθήο θαη επηηπρεκέλεο ιχζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα είλαη 
εμαηξεηηθά δεκηνπξγηθή, .έλα απμαλφκελν κέξνο ηεο ζα είλαη 
απηνκαηνπνηεκέλν, θαη ζα πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηηο αλάγθεο ησλ 
θαηαλαισηψλ. 
 
Γηαηί ζα πξέπεη λα ελδηαθεξζεί θαλείο; 
 
Τπάξρνπλ ηέζζεξηο πνιχ ζνβαξνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα επηρείξεζε 
αμίδεη λα ελδηαθεξζεί γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην: 

 Αλ δελ ελδηαθεξζεί ίζσο ράζεη ηελ επθαηξία λα απμήζεη ηνλ θχθιν 
εξγαζηψλ ηεο  
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 Αλ δελ ελδηαθεξζεί ίζσο ράζεη ηελ επθαηξία λα ειέγμεη ην θφζηνο ηεο 
ψζηε λα γίλεη αληαγσληζηηθή θαη πην θεξδνθφξα. 

 Ίζσο αξγφηεξα ππνρξεσζεί λα ζηξαθεί ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ππφ 
ηελ πίεζε ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο. 

 Αλ δελ ελδηαθεξζεί θηλδπλεχεη λα βξεζεί ζε κεηνλεθηηθή ζέζε απέλαληη 
ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

 

Πξώηα βήκαηα αλάπηπμεο εκπνξηθνύ ηζηόηνπνπ 

Καζνξηζκφο ζθνπνχ θαη ζηφρσλ ηνπ ηζηφηνπνπ 16 
εκαληηθφ βήκα ζηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ 
ηζηφηνπνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ. Ο θαζνξηζκφο 
ησλ ζηφρσλ ζα νδεγήζεη ζηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θνηλνχ, ζηελ 
αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
εθαξκνγήο. 
 
πγθεθξηκέλα, νη αξρηηέθηνλεο ηεο πιεξνθνξίαο, νη ζρεδηαζηέο, νη ππεχζπλνη 
αλάπηπμεο θαη νη εηδηθνί επρξεζηίαο πξέπεη λα ζπλαληεζνχλ κε ηνπο 
δηεπζπληέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο θαηφρνπο πεξηερνκέλνπ (εηδηθνί 
πεξηερνκέλνπ) θαη ηνπο ρξήζηεο γηα λα θαζνξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ππφ 
αλάπηπμε εθαξκνγήο. Με άιια ιφγηα απηφ ζεκαίλεη φηη ε νκάδα αλάπηπμεο ζα 
πξέπεη λα απαληήζεη ζηελ απιή εξψηεζε: Πνηνο είλαη ν ιφγνο αλάπηπμεο ηνπ 
δηθηπαθνχ ηφπνπ; Ση πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη ν δηθηπαθφο ηφπνο ζηνπο 
ρξήζηεο; Φπραγσγία; Δθπαίδεπζε; Πιεξνθφξεζε; 
 

Πξνζδνθψκελν θνηλφ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 16 
Σν επφκελν βήκα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πηζαλψλ ρξεζηψλ ηεο 
εθαξκνγήο ψζηε ν ζρεδηαζκφο λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο 
απηψλ. Ζ γλψζε, ην ππφβαζξν, ηα ελδηαθέξνληα θαη νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 
κπνξεί λα πνηθίινπλ απφ ηνπο αξράξηνπο ρξήζηεο κέρξη ηνπο "έκπεηξνπο 
ρξήζηεο" θαη επνκέλσο έλα θαιά ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζε 
ζέζε λα πξνζαξκφδεη κηα ζεηξά δεμηνηήησλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ. 
Ζ αλάπηπμε ηεο ιίζηαο ησλ πηζαλψλ ρξεζηψλ γίλεηαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ 
αθφινπζσλ δεηεκάησλ: 
 
• Καζνξηζκφο ησλ πηζαλψλ ελδηαθεξφλησλ γηα ην πεξηερφκελν θαη ηηο 
ιεηηνπξγίεο πνπ ζα παξέρεη ε εθαξκνγή. 
 
• Πξνζδηνξηζκφο ησλ νκάδσλ ρξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ θαη 
ηνπ πξνθίι απηψλ (εκπεηξνγλσκνζχλε ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, 
πξνηηκήζεηο – πξνηεξαηφηεηεο, δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηαρχηεηεο 
ζχλδεζεο, πιηθφ θαη ινγηζκηθφ ρξεζηψλ θ.ι.π.). 
 

ηφρνη θαη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 16 
Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ κηα εθαξκνγή επεηδή έρνπλ έλα "ζηφρν - 
απνζηνιή". Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεηε ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο 
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πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ εθαξκνγή. Γεληθά γίλεηαη 
δηάθξηζε κεηαμχ δχν θαηεγνξηψλ ζηφρσλ ησλ ρξεζηψλ: 
 
• ηφρνη ζε πιεξνθνξία: πξφζβαζε θαη πινήγεζε ζην πεξηερφκελν ηνπ 
δηθηπαθνχ ηφπνπ 
• ηφρνη ζε ππεξεζίεο: εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε κέζσ 
αιιειεπίδξαζεο κε ην δηθηπαθφ ηφπν 
 
Ζ είζνδνο δεδνκέλσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηηο 
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (πνην είδνο ζειίδσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ πξνζειθχεη ηνπο ρξήζηεο θαη ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπο; π.ρ. 
ηεξαξρηθά δνκεκέλεο πιεξνθνξίεο, κηα βάζε δεδνκέλσλ, θίλεηξα ρξήζεο ηνπ 
δηθηπαθνχ ηφπνπ), ζα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο Ηζηφηνπνπ πνπ είλαη 
ζρεηηθφο.  
 

Αλάιπζε αληαγσληζηηθήο αγνξάο 16 
Έλα άιιν ζεκαληηθφ βήκα πνπ ζπλήζσο εθηειείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ζηαδίνπ ηεο Αλάιπζεο είλαη ε «αλάιπζε ησλ αληαγσληζηψλ». Ζ αλάιπζε ησλ 
αληαγσληζηψλ πεξηιακβάλεη ηελ αλαζεψξεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ αληαγσληζηψλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη λα θαζνξηζηνχλ πηπρέο πνπ ρξήδνπλ 
βειηίσζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο. 
 

Ολνκαζία εκπνξηθνχ ηζηφηνπνπ 33 
Έρεηε απνθαζίζεη ηη δηαδηθηπαθφ ηφπν ζέιεηε θαη ηη πεξηερφκελν ζα έρεη. Πψο 
φκσο λα επηιέμεηε έλα θαιφ φλνκα, γλσζηφ θαη σο domain name; 

Σν φλνκα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν θαη κπνξεί λα 
επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ επηηπρία ηνπ. Θα πξέπεη λα επηιέμεηε έλα φλνκα 
ζρεηηθφ κε ην πεξηερφκελν. Έλα φλνκα εχθνιν πνπ λα κέλεη ζηε κλήκε. 

Καηαλήξειρ: Σα νλφκαηα έρνπλ ηε κνξθή domain ηειεία θαηάιεμε. Ζ θαηάιεμε 
είλαη ζπλήζσο com, org, gov, net ή gr. Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο θαηαιήμεηο γηα 
δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ε θαζεκία. Ζ θαηάιεμε com είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε θαη 
ζεκαίλεη commercial (εκπνξηθφ). Γελ είλαη ηπραίν φηη πνιινί θπιινκεηξεηέο 
βάδνπλ ην com απηφκαηα ζην ηέινο αλ παξαιείςεηε λα ην γξάςεηε. 

Καιφ είλαη λα επηιέμεηε κηα ζπλεζηζκέλε θαηάιεμε θαη φρη θάηη ζπάλην. Οη 
θαηαιήμεηο .com θαη .gr (γηα Διιάδα) είλαη πνιχ θαιέο επηινγέο. Αλ ζέιεηε λα 
θηηάμεηε έλα website γηα έλα νξγαληζκφ κπνξείηε θάιιηζηα λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε θαη ηελ θαηάιεμε .org 

Δηαηξία: Σν φλνκα ηνπ website κπνξεί λα είλαη ην φλνκα ηεο εηαηξίαο ζαο, 
ηδηαίηεξα αλ ε εηαηξία ζαο είλαη γλσζηή. Αλ γηα παξάδεηγκα έρεηε ρξφληα ζην 
ρψξν, κε θαιή θήκε θαη δηαθεκίδεζηε ζε πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θαη αιινχ 
θαιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην φλνκα ηεο εηαηξίαο ζαο σο φλνκα ηνπ 
website. 
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Αιιηψο κπνξεί ην φλνκα λα είλαη ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηνπ site. Αλ γηα 
παξάδεηγκα ζέιεηε έλα website γηα θίιηξα λεξνχ κπνξείηε λα ςάμεηε γηα 
domain παξφκνην κε waterfilters.gr 

Κολληηέρ λέξειρ: Υξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο θνιιεηέο (ή ρσξηζκέλεο κε παχια) 
γηα ην φλνκα ηνπ δηθηπαθνχ ζαο ηφπνπ είλαη κηα ζαπκάζηα ιχζε γηαηί ν 
επηζθέπηεο ακέζσο θαηαιαβαίλεη πνην είλαη ην ζέκα. Ζ ιχζε απηή έρεη έλα 
αθφκα πιενλέθηεκα. Δίλαη πνιχ θαιφ γηα ηε ζέζε ζαο ζηηο κεραλέο 
αλαδήηεζεο! 

Γηα λα βξείηε ηηο θαιχηεξεο ιέμεηο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε εξγαιεία πνπ 
δείρλνπλ κε πνηεο ιέμεηο αθξηβψο ςάρλνπλ νη ρξήζηεο ζην δηαδίθηπν. 

Ηδηαίηεξα ην Google "δίλεη πνιινχο πφληνπο" ζε έλα site κε φλνκα 
waterfilters.gr φηαλ ν ρξήζηεο ςάρλεη γηα water filters θαη βξίζθεηαη ζηελ 
Διιάδα (.gr). Κάπνηνη βειηηζηνπνηεηέο πξνηείλνπλ ηε ρξήζε ιέμεσλ 
ρσξηζκέλσλ κε παχια αιιά πξνζσπηθά δελ έρσ παξαηεξήζεη θάηη ηέηνην λα 
θάλεη δηαθνξά ζην Google (ελδέρεηαη φκσο λα βνεζάλε νη παχιεο γηα άιιεο 
κεραλέο αλαδήηεζεο). 

Μια ηπίηη λύζη: Μηα ηξίηε ιχζε είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα πεξίεξγν θαη 
ίζσο ηξειφ φλνκα γηα ην φλνκα ηνπ δηθηπαθνχ ζαο ηφπνπ. Έλα φλνκα πνπ 
θάλεη εληχπσζε θαη κέλεη ζηε κλήκε. Έλα φλνκα πνπ κπνξεί λα απνηειέζεηο 
ζέκα ζπδεηήζεσλ. Σν επηθψλεκα Yahoo! είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα, φπσο 
θαη ην Google ή ην Squidoo. Τπάξρνπλ πεξίεξγα ξήκαηα πνπ επίζεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο Twiiter, StumbleUpon, Ask θαη άιια. 

Brainstorming: Μηα κέζνδνο πνπ κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα βξείηε έλα φλνκα 
είλαη ην branstorming. Φηηάμηε έλα γθξνππ ζπδήηεζεο κε δηάθνξα άηνκα (κε 
δηαθνξεηηθά background) πείηε ηνπο φηη ςάρλεηε γηα έλα θαιφ φλνκα, δψζηε 
ηνπο θάπνηα ζηνηρεία (φρη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο φκσο) θαη αξρίζηε λα ςάρλεηε. 
Κάπσο έηζη έρνπλ βγεη δηάζεκα νλφκαηα επηρεηξήζεσλ φπσο Domino's Pizza. 

Φηινμελία δηθηπαθνχ ηφπνπ 17 

Γηα λα είλαη πξνζβάζηκνο έλαο δηθηπαθφο ηφπνο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ πξέπεη 
νη ηζηνζειίδεο ηνπ λα “θηινμελεζνχλ” ζε έλαλ εμππεξεηεηή (server) 
ζπλδεδεκέλν ζην Γηαδίθηπν. Γηα ηε θηινμελία ηνπ δηθηπαθνχ ηεο ηφπνπ (web 
hosting) κηα επηρείξεζε έρεη δχν επηινγέο: 
 
Να εγθαηαζηήζεη ην δηθφ ηεο εμππεξεηεηή. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε 
επηρείξεζε ζα έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά επσκίδεηαη θαη 
ηα θφζηε αγνξάο, εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ server θαη 
ην θφζηνο κφληκεο ζχλδεζήο ηνπ κε ην Γηαδίθηπν. Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 
server πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξίεο ή εηδηθνχο πιεξνθνξηθήο, 
θαζψο νη επηδφζεηο θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ servers πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ππνζηήξημε δηα- 
θφξσλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξσηνθφιισλ, ην ιεηηνπξγηθφ 
ζχζηεκα πνπ ηνπο ππνζηεξίδεη θαη ππνζηεξίδνπλ, ν ζπλνιηθφο φγθνο 
δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ (bandwidth), θ.ά. 
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Να ελνηθηάζεη ρψξν ζε εμππεξεηεηέο εηαηξηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
Γηαδηθηχνπ (Hosting). ηε πεξίπησζε απηή, νη ηζηνζειίδεο ηνπ δηθηπαθνχ 
ηφπνπ απνζεθεχνληαη ζηνπο εμππεξεηεηέο ησλ εηαηξηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
Γηαδηθηχνπ (ISP). Πξφθεηηαη γηα ηελ πην ζπρλή θαη ηελ πην νηθνλνκηθή επηινγή, 
αθνχ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμππεξεηεηή πνπ θηινμελεί ην δηθηπαθφ ηφπν 
αλαιακβάλεη εμνινθιήξνπ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. Οη πάξνρνη 
δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή (πνιινχο servers) θαη ην εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ θαη κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο δηθηπαθνχ 
ηφπνπ, ρξεψλνληαο κε έλα κηθξφ πνζφ εηεζίσο (απφ 100€ αλάινγα κε ηηο 
ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ). Σν θξίζηκν ζεκείν ζηελ πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο 
κε θάπνηνλ πάξνρν, είλαη ε επηινγή ηνπ. Δθηφο απφ ην θφζηνο, πξέπεη λα 
ιεθζνχλ ππφςε θη άιινη παξάγνληεο φπσο ε αμηνπηζηία ηνπ, νη ππεξεζίεο 
πνπ κπνξεί λα παξέρεη θη αλ απηέο αξκφδνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο, 
ην επίπεδν αζθαιείαο πνπ πξνζθέξεη ε ηαρχηεηα πξφζβαζεο πνπ 
εμαζθαιίδεη, θ.ά 

Χαξαθηεξηζηηθά επηηπρεκέλνπ εκπνξηθνύ ηζηόηνπνπ 

ρεδηαζκφο 6 

Ο θαιφο ζρεδηαζκφο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κηα επηηπρεκέλε 
παξνπζίαζε. Να ζπκάζηε φηη νη ηζηνζειίδεο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ δνκνχληαη 
ζπλήζσο ηεξαξρηθά, ζε επίπεδα. Μπνξείηε λα θαηαζθεπάζεηε φζα επίπεδα 
ζεσξείηε απαξαίηεηα γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζήο ζαο. Σν πην 
ζπλεζηζκέλν κνληέιν δηθηπαθνχ ηφπνπ δηαζέηεη ηξία επίπεδα: κηα θεληξηθή 
ζειίδα, ηηο ζειίδεο βαζηθήο ζεκαηνινγίαο θαη ηηο ζειίδεο ιεπηνκεξεηψλ. Ο 
θαιφο ζρεδηαζκφο κηαο ηζηνζειίδαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ 
είλαη επδηάθξηηα, πξνζειθχνπλ ην κάηη, ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ζε 
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη εληζρχνπλ ηε δεκφζηα εηθφλα ηεο 
επηρείξεζεο.  
 
Γηα ην ζρεδηαζκφ ηζηνζειίδσλ, ζπλήζσο αθνινπζείηαη κία ηππνπνηεκέλε 
δηαδηθαζία ε νπνία μεθηλάεη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηελ 
πξνηππνπνίεζε ηεο εκθάληζεο απφ εηδηθεπκέλνπο γξαθίζηεο, ηε δεκνζίεπζε 
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζην δηαδίθηπν, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ 
πξνψζεζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ην ζπλδπαζκφ ελεξγεηψλ κε ην ππάξρνλ 
δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα θαη, βέβαηα, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ 
δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ηε ζπλερή ελεκέξσζή ηνπ ηφζν ζε ζέκαηα εκθάληζεο 
φζν θαη πεξηερνκέλνπ. ηηο επφκελεο παξνπζηάζεηο ζα αλαθεξζνχκε πην 
αλαιπηηθά ζηα επηκέξνπο ζηάδηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Ο απιφο ζρεδηαζκφο είλαη πάληα πην απνηειεζκαηηθφο, γηαηί ν ρξήζηεο 
κπνξεί λα βξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηά εχθνια θαη γξήγνξα. 

Αιιειεπηδξαζηηθφηεηα 25 

Σα ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ επηζθέπηε κε ην site 
θαζηζηνχλ ηελ επηθνηλσλία ελεξγεηηθή θαη ηελ πεξηήγεζε ζην site πεξηζζφηεξν 
ειθπζηηθή. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη:  
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 Οη ππεξζπλδέζεηο (hyperlinks), πνπ δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ειεπζεξίαο 
ζην ρξήζηε λα επηζθεθζεί ηηο ηζηνζειίδεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ.  

  Οη θφξκεο ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ, πνπ θαζηζηνχλ ηνλ επηζθέπηε 
«κέινο» ηνπ site (κε παξνρέο, πξνζθνξέο, απνζηνιή ρξήζηκσλ 
πιεξνθνξηψλ ζην e-mail ηνπ, πξφζβαζε ζε πξνζηαηεπκέλεο 
ηζηνζειίδεο, θιπ.).  

 Οη on-line ςεθνθνξίεο, πνπ βειηηψλνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 
επηζθεπηψλ.  

 Σν βηβιίν επηζθεπηψλ (guestbook), πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 
επηζθέπηε λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ην web site ή γηα ζέκαηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ web site, αιιά θαη λα δεη ηηο 
απφςεηο ησλ άιισλ επηζθεπηψλ.  

 Σα forum ζπδεηήζεσλ, πνπ εκπιέθνπλ ηνπο επηζθέπηεο ζε δηάινγν γηα 
δηάθνξα ζέκαηα ηνπ web site ή ηεο επηθαηξφηεηαο γεληθφηεξα.  

 Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ web 
site (e-mail, ηειέθσλν, δηεχζπλζε), ψζηε λα κπνξνχλ νη επηζθέπηεο λα 
απεπζπλζνχλ ζ’ απηνχο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ.  

 
ε ζρέζε κε ηηο ππεξζπλδέζεηο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςηλ φηη φιεο νη 
πιεξνθνξίεο ηνπ web site πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο. Ο θαλφλαο 
ησλ «ηξηψλ θιηθ» είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο: ν επηζθέπηεο ζα πξέπεη κε ηξία 
θιηθ ην πνιχ λα κπνξεί λα βξεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ηνπ web site. 

Κεληξηθή ειίδα 6 

Σν ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζαο είλαη ε θεληξηθή ηνπ ζειίδα, 
πνπ απνηειεί θαη ηε βηηξίλα ηεο επηρείξεζεο ζαο. Ζ θεληξηθή ζειίδα ιεηηνπξγεί 
σο νζφλε ππνδνρήο ησλ επηζθεπηψλ, θαζψο θαη σο ζπλνπηηθφο ράξηεο 
πινήγεζεο ζηηο ππφινηπεο ηζηνζειίδεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Ζ θεληξηθή 
ζειίδα πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο πνπ πεξηγξάθνπλ 
ζπλνπηηθά ηελ επηρείξεζή ζαο θαη λα ελεκεξψλεη ηνπο επηζθέπηεο γηα ην πψο 
ζα εληνπίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαδεηνχλ.  

Ζ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ζαο ηφπνπ πξέπεη λα είλαη εληππσζηαθή. ε 
απηφ ζα ζαο βνεζήζεη ε ρξήζε θάπνησλ γξαθηθψλ. Αλ γίλεηαη ρξήζε λέσλ 
ηερλνινγηψλ (φπσο FLASH), θξνληίζηε ψζηε λα ππάξρεη θαη κηα ελαιιαθηηθή 
θεληξηθή ζειίδα, πην ιηηή, ηελ νπνία λα κπνξεί λα επηιέμεη ν ρξήζηεο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ ζέιεη λα δεη ηελ «πινχζηα» ζε πνιπκεζηθά ζηνηρεία 
έθδνζε ηεο θεληξηθήο ζαο ζειίδαο.  

Φξνληίζηε ψζηε έλα κεγάιν κέξνο ησλ πην ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ λα 
βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο, γηαηί είλαη εθείλν πνπ βιέπεη άκεζα ν 
επηζθέπηεο. 
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Πινήγεζε 25 

Κξίζηκν ζηνηρείν ζε έλα web site είλαη θαη ε αίζζεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 
ησλ επηζθεπηψλ ηνπ, ψζηε λα εμεξεπλνχλ κε επθνιία ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ site. 
Σα ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ πινήγεζε ηνπ site είλαη ε παξνπζίαζε ησλ 
ππεξζπλδέζεσλ κε εηδηθφ ηξφπν (κε κπιε ρξψκα θαη ππνγξάκκηζε) θαη ηα 
εξγαιεία πινήγεζεο.  

Ζ γξακκή πινήγεζεο (navigation bar) βξίζθεηαη ζην πάλσ ή ζην αξηζηεξά 
κέξνο θάζε ηζηνζειίδαο ηνπ site θαη πεξηιακβάλεη ππεξζπλδέζεηο πξνο ηα 
βαζηθά ηκήκαηα ηνπ site, απνηειεί δειαδή θαηά θάπνην ηξφπν ην ράξηε ηνπ 
web site. Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε ζρεδίαζε ηεο γξακκήο 
πινήγεζεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη θχιηζε ηεο γξακκήο (scroll).  

Ζ πινήγεζε ηνπ web site είλαη είηε γεληθή (εκθαλίδεηαη ζηηο θεληξηθέο 
ηζηνζειίδεο θαη πεξηιακβάλεη ππεξζπλδέζεηο φπσο «Αξρηθή ζειίδα» ή 
«Homepage», «Γεληθέο πιεξνθνξίεο» ή «About us», «Τπεξεζίεο», «ηνηρεία 
επηθνηλσλίαο» ή «Contact information» θιπ.) είηε ηνπηθή (εκθαλίδεηαη ζε 
εζσηεξηθέο ηζηνζειίδεο θαη πεξηιακβάλεη ππεξζπλδέζεηο ζρεηηθέο κε ην ηκήκα 
ζην νπνίν αλήθνπλ νη ηζηνζειίδεο απηέο). 

Αλαδήηεζε 30 

Αθφκε θαη ζε ζειίδεο κε έλα πνιχ θαιφ ζχζηεκα πινήγεζεο, κπνξεί λα είλαη 
δχζθνιν λα βξεζνχλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο. Ζ παξνπζία ελφο εξγαιείνπ 
αλαδήηεζεο είλαη επνκέλσο έλα ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ θάζε δηθηπαθνχ ηφπνπ. 
Οη κεραληζκνί αλαδήηεζεο ζπκπιεξψλνπλ ηελ πινεγεζηκφηεηα θαη ζε θακηά 
πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ηελ ππνθαζηζηνχλ. 
 
• Ο δηθηπαθφο ηφπνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλεη κηα ελζσκαησκέλε 
κεραλή αλαδήηεζεο, πξέπεη λα παξέρεη κηα ζειίδα πνπ λα αθηεξψλεηαη ζηελ 
αλαδήηεζε. 
 
• Ζ ζειίδα αλαδήηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκε ζην ρξήζηε απφ 
νπνηαδήπνηε ζειίδα ηνπ Ηζηνηφπνπ. Μηα θαιή πξαθηηθή απνηειεί ε 
ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλδέζκνπ πξνο ηε ζειίδα αλαδήηεζεο, ζην επάλσ ή ζην 
θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. 
 
• Ο δηθηπαθφο ηφπνο πξέπεη λα ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο 
αλαδήηεζεο, αλάινγα κε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηθαλνηήησλ θαη 
πξνηηκήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα,  Ο δηθηπαθφο ηφπνο 
πξέπεη λα παξέρεη κηα κεραλή αλαδήηεζεο πνπ λα ππνζηεξίδεη ηελ 
αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ κέζσ ιέμεσλ- θιεηδηψλ ή 
ζπκβνινζεηξψλ αλαδήηεζεο. Ζ παξνρή ελφο ηξφπνπ βαζηθήο θαη απιήο 
αλαδήηεζεο δηεπθνιχλεη ηδηαίηεξα ηνπο ρξήζηεο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε 
ηελ αλαδήηεζε ησλ εγγξάθσλ. 
 
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ρξήζηεο επηζπκνχλ λα πξνζσπνπνηήζνπλ ηηο 
παξακέηξνπο θαη ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο ή λα εθαξκφζνπλ δηαδνρηθά θίιηξα 
ζηηο αλαδεηήζεηο. Πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ ρξεζηψλ, 
ν δηθηπαθφο ηφπνο ζπληζηάηαη λα παξέρεη έλα ηξφπν πξνεγκέλεο αλαδήηεζεο. 
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• Ο Ηζηoηφπνο πξέπεη λα παξνπζηάδεη κε ζαθήλεηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο 
ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο ζην ρξήζηε. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα είλαη ζαθέο 
ζην ρξήζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη γηα ηα αληηθείκελα 
πνπ 
αλαδεηεί. 
 
• Ο δηθηπαθφο ηφπνο πξέπεη λα θαζηζηά ζαθή θαη θαηαλνεηά ηα 
απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ζηνπο ρξήζηεο. Ζ ζαθήλεηα θαη θαηαλφεζε 
ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ παξνρή πεξηγξαθψλ ζηηο 
δηεπζχλζεηο ησλ ζειίδσλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

Πεξηερφκελν – Γξαθηθά 6 

Θα πξέπεη λα ζπκάζηε φηη ζην δηαδίθηπν δελ έρεηε πξφβιεκα ρψξνπ. 
Μπνξείηε λα έρεηε κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ κε ειάρηζην θφζηνο, ζε 
αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά δηαθεκηζηηθά έληππα. Έηζη, κπνξείηε λα 
παξέρεηε πνιχ πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο ή ηα πξντφληα 
ζαο. Ζ νξγάλσζε, φκσο, απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Ο 
ρξήζηεο πξέπεη λα κπνξεί λα βξίζθεη εχθνια ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη, 
θαζψο θαη λα κπνξεί λα πινεγείηαη εχθνια απφ κηα ελφηεηα ζε θάπνηα άιιε.  

Αλακθίβνια, ηα γξαθηθά ζπκβάιινπλ πνιχ ζηελ αηζζεηηθή ελφο δηθηπαθνχ 
ηφπνπ. Σα γξαθηθά κπνξεί λα παξέρνπλ θαιαηζζεζία θαη πξαθηηθφηεηα, αιιά 
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε πνιχ πξνζνρή. Να ζπκάζηε φηη νη 
επηζθέπηεο δελ έρνπλ ηελ ππνκνλή λα πεξηκέλνπλ κεγάια γξαθηθά λα 
θαηέβνπλ ζηελ ηζηνζειίδα. Πξέπεη ινηπφλ, ην θαιαίζζεην απνηέιεζκα λα κε 
ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηεο ηαρχηεηαο. 

Αθφκε, ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη, φζν γίλεηαη, ε ρξήζε πνιπκεζηθψλ 
ζηνηρείσλ (βίληεν, κνπζηθή) πνπ ρξεηάδνληαη επηπξφζζεηα πξνγξάκκαηα γηα 
λα ηξέμνπλ. Πνιινί πειάηεο κπνξεί λα κελ ηα δηαζέηνπλ θαη λα κελ μέξνπλ θαη 
πψο λα ηα θαηεβάζνπλ. 

ηελ πεξίπησζε ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ (π.ρ. DHMTL, FLASH), πξέπεη λα 
ππάξρνπλ πάληα ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πξνβνιήο ησλ ζεκαληηθψλ 
πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε απηέο λα είλαη πάληνηε πξνζβάζηκεο.  

Οπηηθή γιψζζα 25 

Ζ παξνπζίαζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ web site κε εηθνλίδηα αληί γηα θείκελν 
θαζηζηά ην site πην θηιηθφ θαη επαλάγλσζην ζηνπο επηζθέπηεο. 
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα νπηηθήο γιψζζαο (visual language) απνηεινχλ 
ηα αθφινπζα:  

▪ Ζ ρξήζε ελφο εηθνληδίνπ ζπηηηνχ αληί γηα ην θείκελν «Home» ή «Αξρηθή 
ζειίδα» πνπ ππάξρνπλ ζπλήζσο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο web sites.  

▪ Ζ ρξήζε ελφο εηθνληδίνπ γξακκαηνθηβσηίνπ αληί γηα ην θείκελν «e-mail» ζε 
πεξίπησζε ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  
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▪ Ζ ρξήζε ελφο εηθνληδίνπ θαιαζηνχ αληί γηα ην θείκελν «Καιάζη αγνξψλ» ζε 
έλα site ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

▪ Ζ ρξήζε εηθνληδίσλ βειψλ αληί γηα θείκελν «εκπξφο» ή «πίζσ» ζε 
πεξίπησζε ζεηξηαθήο πινήγεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ.  

Γηαηήξεζε ελδηαθέξνληνο 6 

Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ζεσξείηαη επηηπρεκέλνο φηαλ νη ρξήζηεο ηνπ 
δηαδηθηχνπ ηνλ επηζθέπηνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ ζπρλή 
επίζθεςε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ επηηπγράλεη ην βαζηθφ ζηφρν ηεο 
παξνπζίαζήο ζαο, πνπ είλαη λα δηαηεξείηαη πξφρεηξν ζηελ ζθέςε ησλ 
ππνςήθησλ πειαηψλ ην φλνκα ηεο εηαηξείαο ζαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ή/θαη ηα πξντφληα ηεο.  

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη γηα λα δηαηεξείηε ην ελδηαθέξνλ ησλ 
επηζθεπηώλ ηνπ δηθηπαθνχ ζαο ηφπνπ.  

 Πξψηα απφ φια, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε ζεηηθή εληύπσζε κε ηελ 
πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξεηε.  

 Γεχηεξνλ, ζα πξέπεη λα δίλεηε ηελ εληχπσζε φηη ν δηθηπαθφο ζαο 
ηφπνο ελεκεξώλεηαη ζπρλά σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη σο πξνο ηελ 
εκθάληζε.  

 Σξίηνλ, πξέπεη λα παξέρεηε εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζην 
ηνκέα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ζαο, έηζη ψζηε λα δίλεηε ηελ εληχπσζε φηη ε 
επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία.  

 Σέινο, κπνξείηε λα πξνζειθχζεηε κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ ζηηο 
ζειίδεο ζαο κε ηελ πξνζζήθε θάπνηνπ θαηλνύξγηνπ θαη 
δηαζθεδαζηηθνύ ζηνηρείνπ (π.ρ. έλαλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ).  

Αηζζεηηθή παξνπζίαζε 16 

Έλαο Ηζηoηφπνο πνπ παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο ζε πνηθίινπο ηχπνπο αξρείσλ 
θαζηζηά αλαγθαία κηα αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ 
παξερφκελνπ πεξηερνκέλνπ. Ο φξνο «αηζζεηηθή παξνπζίαζε» αλαθέξεηαη ζην 
ζχλνιν ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο δηεπαθήο ηνπ Ηζηνηφπνπ πνπ επηηξέπεη ηελ 
ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ Ηζηνηφπνπ θαη ηνπ ρξήζηε. Ζ 
ζπνπδαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ αηζζεηηθψλ πηπρψλ 
έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε παξνπζία κηαο κε θαιήο δηεπαθήο ρξήζηε πηζαλψο 
ζα εκπνδίζεη ην ρξήζηε ζηελ απφθηεζε ηνπ πιήξνπο πεξηερνκέλνπ ηνπ 
Ηζηνηφπνπ. Ζ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζην ζρεδηαζκφ ησλ αηζζεηηθψλ πηπρψλ 
κηαο δηεπαθήο παξέρεη έλα ηεξάζηην αξηζκφ απφ θξηηήξηα, φπσο πφζν 
«δηαζθεδαζηηθφο» θαη πφζν «ειθπζηηθφο» είλαη ν Ηζηφηνπνο γηα ην ρξήζηε. 
 

πλέπεηα θαη θνκςφηεηα παξνπζίαζεο 
 
Ο Ηζηoηφπνο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα ηελ θνκςφηεηα θαη ηελ ζπλέπεηα ζηελ 
παξνπζίαζε ηεο δηεπαθήο ρξήζηε. 
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 Ζ δηάθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ή ησλ δηαθνξεηηθψλ ξφισλ 
κηαο ζειίδαο πξέπεη λα είλαη εχθνιε θαη εκθαλήο γηα ην ρξήζηε. Ζ 
δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ζηνηρείσλ ζε έλα Ηζηφηνπν κπνξεί λα 
επηηεπρζεί κε δηάθνξεο νπηηθέο ελδείμεηο: ζρήκα, ρξψκα, κέγεζνο ή 
ζέζε. Μηα θαιή πξαθηηθή είλαη ε αλάζεζε δηαθνξεηηθψλ γξαθηθψλ ζε 
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.  

 Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θνηλή ζεκαζηνινγία ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ 
ηηο ίδηεο ζπκβάζεηο θαη θαλφλεο θαηά κήθνο δηαθνξεηηθψλ ζειίδσλ π.ρ., 
ίδηα νξγάλσζε ρψξνπ, παξφκνηα ζέζε, παξφκνην θφλην, παξφκνηεο 
ηππνγξαθηθέο ηδηφηεηεο, θ.ι.π. Οη ρξήζηεο δελ πξέπεη λα 
αλαξσηηνχληαη θαηά πφζν δηαθνξεηηθέο ιέμεηο, θαηαζηάζεηο ή ελέξγεηεο 
ζεκαίλνπλ ην ίδην πξάγκα. Ζ δηαηήξεζε ελφο ζπλεπνχο ζηπι 
παξνπζίαζεο ζε θάζε ζειίδα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαπηχμνπλ 
έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ θαη επηηαρχλεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ απφ 
κέξνπο ησλ ρξεζηψλ.  
 
 

Παξαδείγκαηα δνκψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκθαλίδνληαη ζηελ ίδηα ζέζε 
κεηαμχ ησλ ζειίδσλ είλαη: 
 

 Μπάξεο πινήγεζεο 
 Σν θπξίσο πεξηερφκελν κηαο ζειίδαο 
 Γηαθήκηζε 

 

Πνηφηεηα γξαθηθψλ Ηζηνηφπνπ 
ια ηα γξαθηθά ηνπ Ηζηνηφπνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή 
πνηφηεηα θαη ζσζηή ρξήζε. 
 
• Σα γξαθηθά ηνπ Ηζηνηφπνπ (φπσο ην ινγφηππν, ηα εηθνλίδηα θ.ι.π.) πξέπεη 
λα εκθαλίδνληαη ζε θαιή αλάιπζε θαη πνηφηεηα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. 
Μηα θαιή ηαθηηθή γηα ζσζηή απφδνζε ησλ γξαθηθψλ, ζε φινπο ηνπο 
θπιινκεηξεηέο θαη φιεο ηηο πιαηθφξκεο, είλαη ε ρξήζε ησλ "αζθαιψλ" 
ρξσκάησλ. 
 
• Οη θησρέο δηαθνζκεηηθέο εηθφλεο ή νη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπάληα 
θαη δελ πξνζζέηνπλ ζην πεξηερφκελν, πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Κάζε 
πξφζζεην ζηνηρείν ζε έλα Ηζηφηνπν αληαγσλίδεηαη ηα ζρεηηθά θαη ρξήζηκα 
δεδνκέλα, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεη ηε δηαθάλεηά ηνπο. 
 
• Οη Ηζηoηφπνη πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηε ρξήζε εηθφλσλ σο ρξσκαηηθφ 
ππφβαζξν, θαζψο απηφ δπζρεξαίλεη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ησλ θεηκέλσλ απφ 
ηνπο ρξήζηεο. 
 

Ηζνξξνπεκέλε ρξήζε ρξσκάησλ 
Ο Ηζηoηφπνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί θαιή ηζνξξνπία ρξσκάησλ ζην θείκελν, 
ζηνπο ζπλδέζκνπο, ζην θφλην, ζηηο εηθφλεο θαη ζε άιια ζπζηαηηθά. Ζ ζσζηή 
ρξήζε ρξψκαηνο κπνξεί λα απνδεηρζεί έλαο απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο γηα 
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ηελ επηθνηλσλία, ηελ πξνζνρή θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκείσλ πνπ ζέιεη λα 
αλαδείμεη κηα εθαξκνγή. Ζ ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη κε 
πξνζνρή θαη κε βάζε ηελ θνηλή αλζξψπηλε αίζζεζε αληίιεςεο ησλ δηαθνξψλ 
κεηαμχ ησλ ρξσκάησλ, ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππνζπλείδεηα ιακβάλνληαη 
απφ απηά θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ νξίδεη ε ςπρνινγία ρξσκάησλ. Σν 
ρξψκα γεληθά ειθχεη ηνπο ρξήζηεο, 
αιιά ε ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξλεηηθά 
απνηειέζκαηα. 
 
 • Ο Ηζηoηφπνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ρξσκάησλ αλά 
ζειίδα. Έλαο θαλφλαο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί είλαη ε ρξήζε κέρξη 
ηεζζάξσλ ρξσκάησλ γηα παξνπζίαζε θεηκέλνπ θαη κέρξη επηά γηα 
παξνπζίαζε πνπ πεξηιακβάλεη γξαθηθά. Ο «Καλφλαο ησλ ηεζζάξσλ» 
απνηειεί ζεκαληηθή απαίηεζε, δηφηη θάζε παξαβίαζή ηνπ ζε κηα Ηζηνζειίδα 
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ ρξήζηε ελψ 
παξάιιεια δπζρεξαίλεη ηελ αλάγλσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ. ηνλ 
νξηζκφ ησλ ρξσκάησλ γηα ην θείκελν ηνπ ζψκαηνο κηαο  ηζηνζειίδαο πξέπεη 
λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ηηκέο ηνπ ρξψκαηνο ησλ ζπλδέζκσλ. 
 
• Σν ρξψκα ηνπ ππνβάζξνπ πξέπεη λα επηηξέπεη ζαθή απεηθφληζε θαη θαιή 
αλάγλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ εηθφλσλ. Απηφ κπνξεί λα 
επηηεπρζεί κε ηελ παξνρή επαξθνχο αληίζεζεο κεηαμχ ησλ ρξσκάησλ ηνπ 
ππνβάζξνπ θαη ησλ θεηκέλσλ. ηαλ ηα ρξψκαηα ηνπ ππνβάζξνπ θαη ησλ 
θεηκέλσλ είλαη πνιχ θνληά ζηελ ίδηα ρξνηά, πξνθαλψο παξέρνπλ κε επαξθή 
αληίζεζε, ηδίσο φηαλ παξαηεξνχληαη απφ κηα κνλφρξσκε νζφλε ή απφ 
αλζξψπνπο κε δαιηνληζκφ / αρξσκαηνςία. Ζ πην θνηλή κνξθή δαιηνληζκνχ 
είλαη ην θφθθηλν-πξάζηλν θαη επνκέλσο απηφο ν ζπλδπαζκφο είλαη εμαηξεηηθά 
ελνριεηηθφο. 
 
• Ο Ηζηoηφπνο δελ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζην ρξψκα γηα ηε κεηάδνζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θείκελν θαη ηα γξαθηθά πξέπεη λα είλαη 
θαηαλνεηά απφ ηνπο ρξήζηεο, αθφκε θαη φηαλ δηαβάδνληαη ρσξίο ρξψκα. Ζ 
απαίηεζε απηή είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, ζηελ πεξίπησζε ρξεζηψλ πνπ δελ 
κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ ρξσκάησλ ή 
ρξεζηκνπνηνχλ ζπζθεπέο ρσξίο ρξψκα θαη νπηηθέο ελδείμεηο. 
 
• Ο Ηζηνηφπνο πξέπεη λα απνθεχγεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρξψκαηα πνπ έρνπλ δεζκεπηεί γηα ηνπο ζπλδέζκνπο. 
Δπίζεο ζπληζηάηαη ε απνθπγή ηνπ ρξψκαηνο κπιε γηα ην θείκελν, δεδνκέλνπ 
φηη ην κπιε ζρεηίδεηαη άκεζα ζηελ αληίιεςε ηνπ ρξήζηε κε ηελ χπαξμε 
ζπλδέζκσλ. 
 
• Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ ρξψκαηνο. Ζ 
ζσζηή θσδηθνπνίεζε ρξψκαηνο βνεζά ζηε γξήγνξε αλαγλψξηζε θάπνησλ 
δηεξγαζηψλ πνπ επηηεινχληαη. Γηα παξάδεηγκα, ην θφθθηλν ρξψκα ζεκαίλεη 
απαγφξεπζε ή παχζε. Αλ σζηφζν ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ηνληζκφ ελφο 
κελχκαηνο, ην πηζαλφηεξν απνηέιεζκα είλαη λα δεκηνπξγεζεί ζχγρπζε ζην 
ρξήζηε. 
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• Πξφζζεηα πξέπεη λα ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 
ρξσκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο εκθαλίδεηαη κε 
πξάζηλν ρξψκα ζε θάπνην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο, ηφηε ζα πξέπεη λα 
εκθαλίδνληαη κε ίδην ρξψκα φια ηα κελχκαηα παξφκνηνπ ηχπνπ πνπ πηζαλφλ 
ππάξρνπλ ζηελ εθαξκνγή. 
 
• Ζ επηινγή ησλ ρξσκάησλ πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ην αθξναηήξην 
ζην νπνίν απεπζχλεηαη ν Ηζηoηφπνο. Ζ απαίηεζε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή, 
θαζψο έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ φηη νη ρξσκαηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ 
δηαθέξνπλ κε βάζε ηελ ειηθία, ηελ εθπαίδεπζε θ.ι.π. Γηα παξάδεηγκα, ζε 
πξφζθαηε έξεπλα ην δεκνθηιέο ρξψκα ησλ παηδηψλ αλαδείρζεθε ην θίηξηλν, 
ελψ ην αληίζηνηρν ησλ εθήβσλ ήηαλ ην κπιε. 

Πνηφηεηα ηππνγξαθίαο 
Ο Ηζηoηφπνο πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ηππνγξαθίαο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπ. Ζ ηππνγξαθηθή πνηφηεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζε έλαλ Ηζηφηνπν εμαζθαιίδεηαη κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο.  
 
• Οη Ηζηoηφπνη πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηε ρξήζε θεθαιαίαο γξαθήο ζηε 
δηακφξθσζε ησλ παξαγξάθσλ θαη ζηελ απφδνζε ηδηαίηεξεο έκθαζεο. Αληί 
απηνχ, ζπληζηάηαη ε αξκνληθή ρξήζε θεθαιαίαο θαη πεδήο γξαθήο. ηαλ 
ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε, ζπλίζηαηαη ε εθαξκνγή άιισλ ηερληθψλ 
φπσο κεγαιχηεξν κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο. 
 
• Οη Ηζηoηφπνη πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηε ρξήζε ησλ πιάγησλ ραξαθηήξσλ. Οη 
πιάγηνη ραξαθηήξεο απνδίδνληαη θαθψο ζηηο νζφλεο ιφγσ ησλ θακπχισλ 
ηκεκάησλ ηνπο. 
 
• Οη Ηζηφηνπνη πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηε ρξήζε ππνγξάκκηζεο γηα θάζε 
θείκελν πνπ δελ απνηειεί ζχλδεζκν. Γεδνκέλνπ φηη νη ρξήζηεο δηαζπλδένπλ 
ηε ρξήζε ππνγξάκκηζεο κε ηελ χπαξμε ζπλδέζκσλ, θάηη ηέηνην κπνξεί λα 
ηνπο κπεξδέςεη θαη λα ηνπο απνγνεηεχζεη. 
 
• Οη δηθηπαθνί ηφπνη ζπληζηάηαη λα θάλνπλ ρξήζε έληνλεο γξαθήο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ζέινπλ λα πξνζδψζνπλ έκθαζε κφλν ζε κηθξά ηκήκαηα 
πιεξνθνξίαο. 
 
• Οη Ηζηoηφπνη πξέπεη λα θάλνπλ ρξήζε επαλάγλσζησλ γξακκαηνζεηξψλ. 
Γεληθά ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο γξακκαηνζεηξψλ, νη γξακκαηνζεηξέο κε 
παηνχξα (serif) θαη νη γξακκαηνζεηξέο ρσξίο παηνχξα (sans-serif). Οη 
παηνχξεο θαζηζηνχλ επαλάγλσζην ην ηππσκέλν θείκελν, αιιά δελ 
απεηθνλίδνληαη θαιά ζηελ νζφλε ησλ ππνινγηζηψλ. Αληίζεηα νη 
γξακκαηνζεηξέο sans-serif ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα θείκελα ζηελ νζφλε. 
Δπηπιένλ δηαθνξεηηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα ππνζηεξίδνπλ 
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο γξακκαηνζεηξψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη πξνζσπηθνί 
ππνινγηζηέο ππνζηεξίδνπλ σο πξνεπηιεγκέλε γξακκαηνζεηξά ηελ Arial, ελψ 
νη ππνινγηζηέο Macintosh ηελ Helvetica. Δπνκέλσο, ζπληζηάηαη ε ρξήζε 
sans-serif γξακκαηνζεηξψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 
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ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη Arial, Verdana, 
Times New Roman θαη Geneva. 

8 εκαληηθά βήκαηα γηα επηηπρή εηζαγσγή ζην Internet 30 

1. ΣOΥO: θεθηείηε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ζαο θαη πνηεο απφ απηέο 
κπνξεί λα θαιχςεη ην Internet σο κέζν. Με άιια ιφγηα βξείηε πνην 
ζηφρν έρεη ε εηαηξηθή ζαο παξνπζία ζην Internet θαη κεηά βξείηε ηνλ 
ηξφπν (δεκηνπξγηθφ, αηζζεηηθφ, θιπ) γηα λα ηνλ θαιχςεηε. εκαληηθά 
ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε είλαη ην θνηλφ ζην νπνίν 
απεπζχλεζηε, νη δπλαηφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ κέζνπ, ηη θάλνπλ νη 
αληαγσληζηέο ηνπ ρψξνπ ζαο θ.ιπ. Έλα θαιφ site πξνυπνζέηεη πνιχ 
ςάμηκν, ηφζν ζηνλ θπβεξλνρψξν φζν θαη... ζηα άδπηα ηεο ίδηαο ζαο ηεο 
εηαηξείαο.  

2. ΓOΜΖ: ρεδηάζηε κηα μεθάζαξε δνκή βαζηζκέλε ζε ινγηθέο ελφηεηεο 
κέζα ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη 
πιεξνθνξίεο ηεο εηαηξείαο ζαο θαη πηζαλψο κειινληηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο απηήο. Oξγαλψζηε ηε δνκή ηνπ site ζαο κε ηέηνην 
ηξφπν ψζηε ν ρξήζηεο πνπ ζα ην επηζθέπηεηαη λα βξίζθεη εχθνια ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ ρσξίο λα ράλεηαη ή λα ζπλαληάεη 
πιήζνο άιισλ πιεξνθνξηψλ.  

3. ΤΛΗΚO: πγθεληξψζηε πιήξσο ην πιηθφ πνπ ζα πεξηέρεηαη ζην site 
ζαο. πσο μέξεηε ην Internet κπνξεί λα κεηαθέξεη θάζε είδνπο 
δεδνκέλα (θείκελν, εηθφλα, ήρν) θαη φζν πεξηζζφηεξν εθκεηαιιεπηείηε 
ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ηφζν πεξηζζφηεξν ζα θεξδίζεηε ηνπο επηζθέπηεο 
ζαο. Παξ’ φια απηά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε πιήζνο ησλ 
δεδνκέλσλ απηψλ γηαηί νη ζειίδεο ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη «βαξηέο» θαη 
απαηηνχλ κεγάιν ρξφλν γηα λα «θαηέβνπλ» ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε.  

4. ΚΑΣΑΚΔΤΖ: Έρνληαο θαηαιήμεη ζηε κνξθή ηνπ site θαη ζην πιηθφ πνπ 
ζα πεξηέρεηαη ζε απηφ, κπνξείηε πιένλ λα πεξάζεηε ζηελ θαηαζθεπή 
ησλ ηζηνζειίδσλ ζαο. ήκεξα ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ 
εηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ 
θαηαζθεπή ζειίδσλ. Πνιιά απφ απηά είλαη επαγγεικαηηθά θαη 
πξνυπνζέηνπλ ηελ αγνξά ηνπο απφ ηελ αληίζηνηρε εηαηξεία πνπ ηα έρεη 
εθδψζεη, ελψ άιια δηαηίζεληαη εληειψο δσξεάλ. Γπλαηφηεηεο 
θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ παξέρνπλ θαη νη δχν θχξηνη browsers, o 
Internet Explorer θαη ν Netscape Communicator, αιιά κπνξείηε λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε αθφκα θαη ήδε γλσζηά ζαο εξγαιεία φπσο ην Word, 
αξθεί ζην ηέινο ηεο δεκηνπξγίαο λα ζψζεηε ηα αξρεία ζαο σο htm. 
Aπηφ πνπ ρξεηάδεζηε δελ είλαη ηφζν γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ φζν κηα 
εμνηθείσζε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο 
θαη ηηο επηινγέο πνπ ζαο πξνζθέξεη. Oη θχξηεο επηινγέο πνπ ζαο 
ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο αμηνπξεπνχο site ζαο παξέρνληαη 
απφ φια ηα πξνγξάκκαηα θαη είλαη: δεκηνπξγία θφξκαο, δεκηνπξγία 
πίλαθα, εηζαγσγή θσηνγξαθηψλ θαη θεηκέλνπ, δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ 
(links). Παξ’ φια απηά, ηα κε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα παξέρνπλ 
ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο επηινγέο, νπφηε αλ ελδηαθέξεζηε λα 
δεκηνπξγήζεηε έλα πξαγκαηηθά εληππσζηαθφ site ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 
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απεπζπλζείηε ζε θάπνην δεκηνπξγηθφ γξαθείν πνπ λα εηδηθεχεηαη ζηελ 
θαηαζθεπή web sites.  

5. ΓΖΜOΗΔΤΖ: Υξεζηκνπνηψληαο θαηαρξεζηηθά ηελ νξνινγία ηνπ 
ηχπνπ ή ηελ αληίζηνηρε ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ ΜΜΔ, έλα site γηα λα 
«βγεη ζηνλ αέξα» πξέπεη λα θηινμελείηαη ζε θάπνηνλ εμππεξεηεηή 
(server). Aπηφ ην κεράλεκα κπνξεί λα αλήθεη ζηελ εηαηξεία ηελ ίδηα, 
αιιά ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ ρξεζηκνπνηεί ηνπο servers πνπ 
δηαηίζεληαη απφ ηα επαγγεικαηηθά δίθηπα ησλ Internet Providers. H 
ππεξεζία απηή πνπ δηαηίζεηαη ζηνπο επαγγεικαηίεο θνζηνινγείηαη 
αλάινγα κε ηνλ θνξέα πνπ ηελ πξνζθέξεη..  

6. URL/DOMAIN NAME: Σν θάζε site πνπ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν έρεη θαη 
κηα ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο κνξθήο http: //www. 
company...... Oη ειιεληθέο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο έρνπλ ηελ 
θαηάιεμε gr δειαδή είλαη ηεο κνξθήο www. company. gr θαη ηε 
δηαρείξηζή ηνπο έρεη αλαιάβεη απφ 1.1.1999 ην Iλζηηηνχην 
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Ηδξχκαηνο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (ΗΣΔ). Γηα λα 
θαηνρπξψζεηε έλα φλνκα ηεο κνξθήο απηήο ζα πξέπεη λα θάλεηε 
αίηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν θνξέα θαη εθφζνλ ην φλνκα πνπ δεηάηε δελ 
αλήθεη ζε θάπνηνλ άιιν, κπνξεί λα θαηνρπξσζεί ζηελ εηαηξεία ζαο κε 
20€ γηα ηελ πξψηε δηεηία θαη 10€ θάζε ρξφλν ζηε ζπλέρεηα. Bαζηθή 
πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηνρχξσζε είλαη λα γλσξίδεηε ζε πνηνλ 
εμππεξεηεηή (server) ζα θηινμελνχληαη νη ζειίδεο ζαο.  

7. SEARCH ENGINES: Αθνχ βγεη ην site ζαο ζηνλ θπβεξλνρψξν, είλαη 
ζεκαληηθφ λα ην θαηαρσξίζεηε ζε φζν πεξηζζφηεξεο κεραλέο 
αλαδήηεζεο κπνξείηε γηα λα ην βξίζθνπλ φινη φζνη ζαο αλαδεηνχλ π.ρ. 
κε ην φλνκα ηεο εηαηξείαο ζαο ή κε ηα πξντφληα πνπ δηαζέηεηε, αιιά θαη 
απηνί πνπ αλαδεηνχλ παξεκθεξείο πιεξνθνξίεο κε απηέο πνπ κπνξείηε 
λα ηνπο πξνζθέξεηε. Ζ θαηαρψξηζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα ιεγφκελα meta tags, ιέμεηο-θιεηδηά πνπ 
ραξαθηεξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ site ζαο θαη ηεο θάζε ζειίδαο ηνπ. Ζ 
δηαδηθαζία είλαη κάιινλ πνιχπινθε γηαηί ε θάζε κεραλή αλαδήηεζεο 
ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά θαη αλαγλσξίδεη δηαθνξεηηθέο ιέμεηο. Δζείο 
κπνξείηε είηε λα θαηαρσξίζεηε ην site ζαο ζε θάζε κηα μερσξηζηά είηε 
λα ρξεζηκνπνηήζεηε πξνγξάκκαηα πνπ ζαο θαηαρσξίδνπλ απηφκαηα 
ζε πνιιέο κεραλέο καδί, έλαληη θάπνηνπ θφζηνπο.  

8. ΤΝΣΖΡΖΖ: Δάλ ζέιεηε έλα πεηπρεκέλν site πνπ εθπιεξψλεη ην 
ζθνπφ ηνπ, ζα πξέπεη λα αζρνιείζηε ζπζηεκαηηθά κε ην πεξηερφκελφ 
ηνπ. Γηα λα πξνθαιέζεηε επαλεηιεκκέλεο επηζθέςεηο ζηηο ειεθηξνληθέο 
ζειίδεο ζαο, ζα πξέπεη λα ηηο αλαλεψλεηε ζπρλά ψζηε νη επηζθέπηεο 
ζαο λα βξίζθνπλ δηαξθψο λέα θαη ρξήζηκα ζηνηρεία, δηαθνξεηηθά δελ ζα 
βξνπλ ιφγν λα επηζηξέςνπλ. Φξνληίζηε ινηπφλ φζεο πιεξνθνξίεο 
δίλεηε λα είλαη «ελεξγέο» (δει. φρη ηεο πεξαζκέλεο δηεηίαο) θαη λα 
εμππεξεηνχλ κε θάπνην ηξφπν ηνπο ρξήζηεο ζηνπο νπνίνπο 
απεπζχλεζηε. Δπηπιένλ, έλα θαιφ site ζα πξέπεη λα επλνεί ηελ 
επηθνηλσλία κε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη 
ζπιινγή ζηνηρείσλ.  
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Έιεγρνο θαη Αμηνιόγεζε 

Μφιηο νινθιεξσζεί ε πινπνίεζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ην επφκελν ζηάδην 
είλαη ν έιεγρνο απηνχ. Ο έιεγρνο πξέπεη λα γίλεηαη αξρηθά απφ αλαγλψζηεο 
πνπ δελ είλαη κέιε ηεο νκάδαο αλάπηπμεο θαη πνπ είλαη πξφζπκνη λα 
παξέρνπλ θξηηηθή θαη λα εθζέζνπλ πξνγξακκαηηζηηθά ιάζε, ηππνγξαθηθά 
ζθάικαηα θαη γεληθά λα εθθέξνπλ θξηηηθή ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
απνδνηηθφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Οη λένη θαη άπεηξνη ρξήζηεο κπνξεί λα 
παξαηεξήζνπλ πξάγκαηα πνπ νκάδα αλάπηπμεο έρεη αγλνήζεη. Αθνχ γίλεη ε 
ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, κφλν ηφηε κπνξεί λα αξρίζεη ε 
θνηλνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ δηεχζπλζεο (URL) ζην επξχ θνηλφ. 
 
Ζ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε φηη ε εθαξκνγή ιεηηνπξγεί 
ζσζηά θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ ζηε θάζε ηεο 
αλάιπζεο. Καηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ, δηεμάγνληαη νη 
αθφινπζνη έιεγρνη: 
 
• Έιεγρνο ιεηηνπξγηθφηεηαο, π.ρ. επαιήζεπζε φηη φινη νη ζχλδεζκνη 
ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη νδεγνχλ ζηε ζσζηή πιεξνθνξία. 
• Έιεγρνο απφδνζεο, π.ρ. κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο ηνπ δηθηπαθνχ 
φπνπ ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο. 
• Έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο, π.ρ. δηαζθάιηζε φηη ν δηθηπαθφο ηφπνο ιεηηνπξγεί 
ηθαλνπνηεηηθά ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο. 
• Έιεγρνο αμηνπηζηίαο, π.ρ. επαιήζεπζε φηη ε ίδηα αθνινπζία βεκάησλ νδεγεί 
πάληα ζην ίδην απνηέιεζκα. 
• Έιεγρνο Πεξηερνκέλνπ π.ρ. δηαζθάιηζε φηη ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ 
είλαη ζσζηφ σο πξνο ηελ νξζνγξαθία, ηε γξακκαηηθή θαη ηε ζχληαμε. 
• Έιεγρνο επρξεζηίαο, π.ρ. πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν ρξήζηεο φηαλ 
πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δηθηπαθφ ηφπν. 
Ο έιεγρνο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ θαιχπηεη κηα ζεηξά κεζφδσλ γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο αιιειεπηδξνχλ 
πξαγκαηηθά κε έλα πξσηφηππν ή έλα δηθηπαθφ ηφπν. Ο ζηφρνο ελφο ειέγρνπ 
είλαη ν εληνπηζκφο ηνπ ηη ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη ηη φρη ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν (ή 
άιιν πξντφλ ή ππεξεζία). ε έλαλ έιεγρν, είλαη επηζπκεηή ε ιήςε 
απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο φπσο: 
 
• Οη ρξήζηεο νινθιεξψλνπλ επηηπρψο κηα εξγαζία; 
• Αλ λαη, πφζν γξήγνξα εθηεινχλ θάζε ζηνηρεηψδε εξγαζία; 
• Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο κηαο εξγαζίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηνπο  
ρξήζηεο; 
• Πνηα κνλνπάηηα αθνινπζνχλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή; 
• Σα κνλνπάηηα απηά θαίλνληαη αξθεηά απνδνηηθά ζηνπο ρξήζηεο; 
• Πνχ ζπλαληνχλ εκπφδηα; Ση πξνβιήκαηα έρνπλ; Πνχ πεξηπιέθνληαη; 
• Πνηεο ιέμεηο ή κνλνπάηηα πνπ αλαδεηνχλ δελ ππάξρνπλ ζην δηθηπαθφ ηφπν;  
 
Δπίζεο κπνξεί λα ππάξρνπλ πην ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε έλα 
δηθηπαθφ ηφπν. Γηα παξάδεηγκα: 
 
• Αληηιακβάλνληαη νη ρξήζηεο ζε πνηνλ δηθηπαθφ ηφπν εξγάδνληαη, εμεηάδνληαο 
κφλν ηελ αξρηθή ζειίδα; 
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• Οη ρξήζηεο πινεγνχληαη κέζσ ησλ ζειίδσλ ή ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 
αλαδήηεζε; 
• Πνηεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ αλαδήηεζε; 
• Ση επηιέγνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο; 
• Πψο αληηδξνχλ ζην ρξφλν απφθξηζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο; 
 
Γεληθά, ε αμηνιφγεζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ είλαη κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία 
πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ηε ρξήζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ πξνθεηκέλνπ λα 
ηθαλνπνηνχληαη θαιχηεξα νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 

Πξνώζεζε εκπνξηθνύ ηζηόηνπνπ 12 

Ζ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (Site Promotion) πηζαλψο 
λα είλαη θαη ν πην ζεκαληηθφο ηνκέαο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Γίρσο άιιν 
απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη αμίδεη ηελ επέλδπζε κεγάινπ πνζνζηνχ απφ 
ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα ηελ παξνπζία ζην Internet. Μφλν κε ηελ 
θαηάιιειε πξνψζεζε κπνξεί ν δηθηπαθφο ηφπνο λα πξνζειθχεη επηζθέπηεο, 
πνπ κεηαθξάδνληαη ζε πηζαλνχο πειάηεο (φηαλ ν δηθηπαθφο ηφπνο είλαη 
εηαηξηθφο). Άιισζηε, πνηνο ν ιφγνο χπαξμεο αθφκα θαη ηνπ θαιχηεξνπ 
ζρεδηαζηηθά δηθηπαθνχ ηφπνπ, εάλ δελ έρεη επηζθέπηεο; 11 
 
Γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ησλ πειαηψλ ζε µηα ηζηνζειίδα 
ρξεζηµνπνηνχληαη νη παξαθάησ ηαθηηθέο: 
 
1. Πξνψζεζε µέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο. 
2. Xξήζε Banner. 
3. Καηαρψξεζε ζε θαηαιφγνπο. 
4. Υξήζε e-mail. 
5. Γηαθήµηζε µέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ µέζσλ πιεξνθφξεζεο. 
6. Γηαγσληζκνί 
7. Υξήζε ηερληθψλ δηαθήµηζεο «απφ ζηφµα ζε ζηφµα». 
 

Μεραλέο Αλαδήηεζεο 11 

Ζ πξνψζεζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ζηνπο 
θαηαιφγνπο κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζνηέξσλ επηζθεπηψλ μεθηλάεη 
ηαπηφρξνλα κε ηε ζρεδίαζε, ζπλερίδεηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη νπζηαζηηθά 
δελ πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη πνηέ.  
 
 Έρεη απνδεηρζεί φηη πεξίπνπ ην 70% ησλ αλαδεηήζεσλ ζην Internet γίλνληαη 
κε ηε βνήζεηα κεραλψλ αλαδήηεζεο (search engines) ή εηδηθψλ ζεκαηηθψλ 
θαηαιφγσλ (directories). Ζ εηζαγσγή κίαο εηαηξίαο ζην δίθηπν δελ ηειεηψλεη κε 
ηελ θαηαζθεπή ησλ ζειίδσλ, αληίζεηα ηφηε αξρίδεη. Ζ θαηαρψξεζε ζηηο 
κεραλέο αλαδήηεζεο ή ζηνπο εηδηθνχο θαηαιφγνπο αλαδήηεζεο Γηαδηθηχνπ 
είλαη ν δπλακηθφηεξνο θαη πην βαζηθφο ηξφπνο πξνψζεζεο γηα ηηο ζειίδεο ζαο. 
Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επηζθέπηε λα θζάζεη ζ' απηέο, αιιά ηαπηφρξνλα 
εκπεξηέρεη ηα δηθά ηεο κπζηηθά γηα ηελ ζσζηή ηαμηλφκεζε. Υξεηάδεηαη εηδηθέο 
ηερληθέο, πξνγξακκαηηζκφο θαη ηελ εηδηθή θαηαζθεπή ησλ ζειίδσλ. Μπνξνχκε 
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λα ζαο πξνζθέξνπκε φια απηά θαη κπνξνχκε λα εληζρχζνπκε ηελ 
επηζθεςηκφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ ζαο.  
 
Σα πξάγκαηα απινπνηνχληαη αξθεί λα θαηαιάβεη θαλείο πψο δνπιεχνπλ νη 
κεραλέο αλαδήηεζεο. Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο θαη νη ζειίδεο ηνπ είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνο κε ηε βνήζεηα κηαο γιψζζαο, ηελ HTML, θαη πεξηιακβάλεη 
θείκελν, γξαθηθά θαη ζπλδέζκνπο - παξαπνκπέο (links) ζε άιιεο ηζηνζειίδεο 
θαη άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ζην Internet. Μηα κεραλή αλαδήηεζεο 
πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη έλαλ δηθηπαθφ ηφπν ζηα πεξηερφκελα ηεο 
βάζεο δεδνκέλσλ ηεο πξέπεη πξψηα λα εμεηάζεη ηε δνκή θαη λα αμηνινγήζεη 
ην πεξηερφκελφ ηνπ. Γηα λα γίλεη απηφ βέβαηα πξέπεη θαη' αξρήλ λα γλσξίδεη 
γηα ηελ χπαξμε ηνπ ελ ιφγσ ηφπνπ. Γηφηη δηθηπαθνί ηφπνη εκθαλίδνληαη θαηά 
ρηιηάδεο θαζεκεξηλά ζην Internet θαη απηνλφεην είλαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο 
λα κελ κπνξνχλ λα καζαίλνπλ απηφκαηα γηα ηε "γέλλεζε" ηνπ θάζε λένπ 
δηθηπαθνχ ηφπνπ, εάλ θάπνηνο δελ ηελ ελεκεξψζεη ζρεηηθά. Απηφ είλαη θαη ην 
πξψην βήκα: ε δήισζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ζηνπο ζεκαηηθνχο 
θαηαιφγνπο. Μεηά ηε δήισζε ε κεραλή αλαδήηεζεο, κέζσ ησλ δηθφ ηεο 
πξνγξακκάησλ, επηζθέπηνληαη ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο, ζαλ νπνηνζδήπνηε 
επηζθέπηεο αιιά κε ζθνπφ λα αμηνινγήζνπλ ηα πεξηερφκελα ηεο θάζε 
ηζηνζειίδαο βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ ηεο εθάζηνηε κεραλήο. Σα 
απνηειέζκαηα πνπ θξίλνληαη πην "ζρεηηθά" κε ηηο ιέμεηο αλαδήηεζεο 
παξαηίζεληαη πξψηα ζηελ θαηάηαμε θαη φζν ε ζρεηηθφηεηα (relevancy) ησλ 
ηζηνζειίδσλ κεηψλεηαη ηφζν θαη ε ζέζε ηνπο ζηελ θαηάηαμε ππνβαζκίδεηαη. 
εκεηψλεηαη βέβαηα, φηη παξφιν πνπ ππάξρνπλ θάπνηα θνηλά θξηηήξηα ζε φιεο 
ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, ζπλήζσο ε θάζε κεραλή έρεη ηα δηθά ηεο, ηδηαίηεξα 
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ζρεηηθφηεηαο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη 
ηζηνζειίδσλ, φζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμε ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο-
θιεηδηά (keywords), ηα νπνία αλαδεηά ν ρξήζηεο ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο. 
Πνιχ απιά ινηπφλ, εάλ έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ή ζειίδα δελ αληαπνθξίλεηαη 
ζηα θξηηήξηα ηεο εθάζηνηε κεραλήο αλαδήηεζεο, ηφηε θπζηθφ είλαη ε κεραλή 
αλαδήηεζεο λα ηνλ θαηαηάμεη πνιχ ρακειά ή αθφκα θαη λα ηνλ απνθιείζεη 
απφ νπνηαδήπνηε ιίζηα απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο.  
 
Ζ πξνψζεζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ είλαη νκνινγνπκέλσο κηα αξθεηά 
δχζθνιε ππφζεζε, θαζψο κπαίλεη θαλείο ζε κηα θνχξζα αληαγσληζκνχ γηα ηηο 
πξψηεο ζέζεηο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ηνπο θαηαιφγνπο. Δάλ μεθηλήζεη ε 
πξνεηνηκαζία ηεο πξνψζεζεο ήδε απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο ζρεδίαζεο ηνπ 
δηθηπαθνχ ηφπνπ, ηφηε ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. Πξέπεη 
επίζεο λα κελ μερλάεη θαλείο φηη ε πξνψζεζε δελ είλαη κηα δηαδηθαζία κε 
ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά φξηα. ηελ νπζία δελ πξέπεη λα ζηακαηάεη πνηέ. Γηαηί 
αθφκα θαη ηελ πξψηε ζέζε λα επηηχρεη έλαο δηθηπαθφο ηφπνο, εάλ δελ 
ζπλερηζηνχλ νη πξνζπάζεηεο δηαηήξεζήο ηνπ ζηελ θνξπθήο, ππάξρνπλ πάξα 
πνιινί αληαγσληζηέο πνπ θάλνπλ ηα πάληα γηα λα καο μεπεξάζνπλ θαη 
ζίγνπξα ζα ην θαηαθέξνπλ εάλ παξακείλνπκε αδξαλείο. 

Υξήζε banners 12 

Ζ ρξήζε banners είλαη έλαο απφ ηνπο πην παιηνχο θαη απινχο ηχπνπο 
πιεξσµέλεο δηαθήµηζεο ζε ηζηνζειίδεο ηξίησλ. Σν banner αθνξά ηε ρξήζε 
µέξνπο ηεο ζειίδαο γηα ηελ παξνπζίαζε ελφο δηαθεµηζηηθνχ µελχµαηνο. Σα 
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banners είλαη είηε παζεηηθά δειαδή απιψο πεξηέρνπλ µηα δηαθήµηζε, είηε, πην 
ζπρλά, δπλαµηθά δειαδή ν επηζθέπηεο πνπ ηα επηιέγεη µεηαβαίλεη ζηε ζειίδα 
ηνπ δηαθεµηδφµελνπ.  
 
Σελ πην εμειηγµέλε µνξθή απηνχ ηνπ ηχπνπ δηαθήµηζεο πξνζθέξεη ην Google 
µέζσ ηεο ππεξεζίαο AdSense. Με ηε ρξήζε απηήο ηεο ππεξεζίαο, ην Google 
αλαιαµβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεµηζηηθψλ banners ζε ηξίηεο ηζηνζειίδεο 
ηχπνπ «Ads by Google». Σν Google µέζσ αιγνξίζµσλ ηνπνζεηεί ζε θάζε 
ηζηνζειίδα πνπ ζπµµεηέρεη ζην πξφγξαµµα απηφ δηαθεµίζεηο νη νπνίεο έρνπλ 
ζρέζε µε ην πεξηερφµελν ηεο ηζηνζειίδαο. 
 
ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη µηα ζεηξά απφ ζπζηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ 
θαηαζθεπή ησλ banners: 
 
1. Ζ αληίζεζε µεηαμχ ηνπ banner θαη ηεο ππφινηπεο ζειίδαο δελ πξέπεη λα 
είλαη έληνλε. Μηα δηαθήµηζε πνπ «θσλάδεη»: «Δίµαη µία δηαθήµηζε!» 
ρξεζηµνπνηψληαο ιαµπεξά ρξψµαηα θαη εθέ θιαο αξθεηέο θνξέο έρεη ην 
αληίζεην . απφ ην επηδησθφµελν απνηέιεζµα. 
 
2. Ζ δηαθήµηζε πξέπεη λα μερσξίδεη απφ ην ππφινηπν πεξηερφµελν µηαο 
ηζηνζειίδαο. Ζ έµµεζε δηαθήµηζε, µέζα απφ ηα θείµελα ηεο ηζηνζειίδαο, 
ηχπνπ: «Πήγα, είδα θαη ζαο πξνηείλσ» είλαη απνηειεζµαηηθή αιιά 
µαθξνπξφζεζµα νδεγεί ζε απψιεηα αμηνπηζηίαο. 
 
3. Σα banners µε θείµελν ιεηηνπξγνχλ θαιά δηφηη µνηάδνπλ µε ην ππφινηπν 
πεξηερφµελν ηεο ηζηνζειίδαο. Σν ηδαληθφ είλαη ην θείµελφ ηνπο λα έρεη ζρέζε 
µε ην ππφινηπν πεξηερφµελν ηεο ηζηνζειίδαο. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο 
πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο ησλ αλαγλσζηψλ είλαη ε ηνπνζέηεζε ηεο 
δηαθήµηζεο ζε πιαίζην µέζα ζε έλα θείµελν. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη ζίγνπξν 
φηη νη επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο ζα δνπλ ηε δηαθήµηζε θαζψο δηαβάδνπλ ην 
θείµελν. Βέβαηα, ην γεγνλφο φηη νη επηζθέπηεο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 
αλάγλσζεο ελφο θεηµέλνπ, µεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο ην πεξηερφµελν ηεο 
δηαθήµηζεο λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ηνπο. 
 
4. Ζ ρξήζε επεθηεηλφµελσλ banners επηθέξεη θαιχηεξα απνηειέζµαηα απφ 
φηη ε ρξήζε ζηαηηθψλ. Απαξαίηεηε είλαη ε πξνεηδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ γηα 
ηελ επέθηαζε ηνπ banner µε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θέξζνξα ηνπ πνληηθηνχ 
επάλσ ζε απηφ. 

 
5. Οη απνδφζεηο pop-up δηαθεµίζεσλ µε εµθάληζε banners ζε μερσξηζηφ 
παξάζπξν ην νπνίν ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ην πεξηερφµελν ηεο ηζηνζειίδαο 
δελ έρνπλ απνδεηρζεί θαιέο. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θιείζεη ην παξάζπξν ηεο 
δηαθήµηζεο γηα λα ζπλερίζεη ηελ αλάγλσζε ηνπ πεξηερνµέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο. 
Απηφ δεµηνπξγεί εθλεπξηζµφ εηδηθά αλ γίλεηαη ζπρλά θαη πξνθαιεί ηε 
δπζαξέζθεηα ηνπ ρξήζηε. 

Καηάινγνη 1 

Οη ζεκαηηθνί (επαγγεικαηηθνί) Καηάινγνη (directories) είλαη ζηελ νπζία 
επξεηήξηα κε θαηεγνξίεο ζεκάησλ θαη παξνπζηάδνπλ έλαλ εμαηξεηηθά 



 

 

45 

δνκεκέλν ηξφπν αλεχξεζεο πιεξνθνξηψλ.  Δπηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα 
πινεγεζεί κέζσ ησλ δηάθνξσλ ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη λα θάλεη 
αλαδήηεζε ηεο ππνθαηεγνξίαο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Δθφζνλ ε ηζηνζειίδα ζαο 
ζα είλαη δεισκέλε ζηνλ ελ ιφγσ ζεκαηηθφ θαηάινγν ζα κπνξεί λα ηελ 
εληνπίζεη θαη λα ηελ επηζθεθζεί. 
 

Υξήζε email 20 

Σν φηη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ σο εξγαιείν 
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ είλαη γλσζηφ ζε φινπο φζνπο έρνπλ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε. Δίλαη γξήγνξν θαη επηζεηηθφ (δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεηε ηνλ 
πηζαλφ πειάηε λα έξζεη ζηε ζειίδα ζαο), είλαη πνιπκεζηθφ, φπσο ην Web, θαη 
ην κήλπκά ζαο έιθεη πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ηνπ παξαιήπηε απ’ φ,ηη 
έλα banner ζην Web. 
 
Γπζηπρψο, φκσο, νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ 
δπζαλαζρεηήζεη κε φια απηά ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ ιακβάλνπλ ζην 
ειεθηξνληθφ γξακκαηνθηβψηηφ ηνπο. Αο δνχκε, ινηπφλ, ηη κπνξείηε λα θάλεηε 
γηα λα κελ εμαγξηψλεηε ηνπο παξαιήπηεο ησλ κελπκάησλ ζαο. 
 
Ζ ιχζε ησλ marketers γηα ηελ απνθπγή ηνπ spamming θαη, ζπλεπαθφινπζα, 
ηεο δεκηνπξγίαο δπζαξεζηεκέλσλ παξαιεπηψλ είλαη ην marketing 
ζπγθαηάζεζεο (permission marketing ή «opt-in e-mail marketing»). χκθσλα 
κε ηνπο θαλφλεο ηνπ marketing ζπγθαηάζεζεο, ν παξαιήπηεο έρεη δψζεη ηε 
ζπγθαηάζεζή ηνπ ζην λα ιακβάλεη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, πξηλ απηά ηνπ 
ζηαινχλ. Μία απφ ηηο πξψηεο κνξθέο marketing ζπγθαηάζεζεο εθηφο 
δηαδηθηχνπ ήηαλ ηα δηαθεκηζηηθά θνππφληα κε νλφκαηα εηαηξεηψλ ζε πεξηνδηθά. 
Γίπια απφ ην φλνκα θάζε εηαηξείαο ππήξρε έλα ιεπθφ κηθξφ θνπηάθη, ην νπνίν 
κπνξνχζε θαλείο λα ηζεθάξεη, αλ ήζειε λα ηνπ ζηαινχλ πιεξνθνξίεο θαη 
έληππα ηεο εηαηξείαο.  
 
Σν marketing ζπγθαηάζεζεο ζην δηαδίθηπν δνπιεχεη κε παξφκνην ηξφπν. ηαλ 
ν επηζθέπηεο ελφο site δίλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ή θάλεη κηα αγνξά, εξσηάηαη αλ ζα 
ήζειε (θαη θάζε πφηε) λα ιακβάλεη δηαθεκίζεηο θαη κελχκαηα πνηθίινπ 
πεξηερνκέλνπ γηα ηελ εηαηξεία θαη ηα πξντφληα ηεο. Αλ ν επηζθέπηεο 
απαληήζεη ζεηηθά (ηζεθάξνληαο ην θνπηάθη), έρεη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. 

Γηαγσληζκνί 20 

Οη δηαγσληζκνί έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λ’ απμάλνπλ ηελ θπθινθνξία ζην 
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζην νπνίν «ηξέρνπλ» θαη πξνζθέξνληαη γηα ηε 
ζπιινγή ζηνηρείσλ ησλ επηζθεπηψλ. 
Παξάδεηγκα: Μηα ειιεληθή εηαηξεία είρε θάλεη έλα δηαγσληζκφ, κε ζηφρν λα 
απμήζεη ηελ θπθινθνξία ζην ειεθηξνληθφ ηεο θαηάζηεκα θαη λα εληππσζηάζεη 
ηνπο επηζθέπηεο κε ην εχξνο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ ηεο. Οη επηζθέπηεο, 
ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη ηνπο, έπξεπε λα επηιέμνπλ ηα θαηάιιεια 
ζπζηαηηθά θαη κε ηε ζσζηή ζεηξά γηα ηελ παξαζθεπή ελφο γιπθνχ. 
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Παξαδνζηαθά µέζα πιεξνθφξεζεο 12 

ζν θαη αλ θαίλεηαη παξάμελν, δηαθήµηζε ηζηνζειίδσλ ππάξρεη αθφµε θαη ζηα 
παξαδνζηαθά µέζα ελεµέξσζεο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην µεγάιν πνζνζηφ 
ςεθηαθνχ αλαιθαβεηηζµνχ. ηελ Διιάδα ην 2007 ην 70% ηνπ πιεζπζµνχ δελ 
είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ππνινγηζηή. Σα πνζνζηά πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν 
βξίζθνληαλ ζε αθφµε ρεηξφηεξν επίπεδν.  
Οη δηαθεµίζεηο ζηα παξαδνζηαθά µέζα ελεµέξσζεο αθνξνχλ: 
• Σνλ έληππν ηχπν. 
• Σνλ εμεηδηθεπµέλν ηχπν (θιαδηθά έληππα µεραληθψλ, δηθεγφξσλ, θηι.). 
• Σα ξαδηνηειενπηηθά µέζα. 

Απφ ζηφκα ζε ζηφκα 20 

Μελ ππνηηκάηε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαθήκηζεο. Πξψηνλ, γηαηί έρεη κεδεληθφ 
θφζηνο θαη δεχηεξνλ, γηαηί κπνξεί λ’ απνδεηρζεί εμίζνπ απνηειεζκαηηθφο ζε 
ηαρχηεηα θαη επηξξνή, ηδηαίηεξα αλ πξνέξρεηαη απφ αλζξψπνπο κε θχξνο ζην 
ρψξν ηνπο (ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ, θαζεγεηέο, δεκνηηθνί ζχκβνπινη, 
πξφεδξνη ζσκαηείσλ θ.ά.). Πξνυπφζεζε, βέβαηα, γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηφ ην 
κέζν είλαη ην θαιφ φλνκα ηεο εηαηξείαο θαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. 

Πξφγξακκα αθνζίσζεο 12 

Ο ζρεδηαζµφο ησλ πξνγξαµµάησλ αθνζίσζεο θαη αληαµνηβήο µπνξεί λα 
παίμεη πνιχ ζεµαληηθφ ξφιν ηφζν ζηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ησλ 
πειαηψλ φζν θαη ζηε δεµηνπξγία λέσλ εζφδσλ. 
 
Πξνγξάµµαηα αθνζίσζεο απνηεινχλ γηα παξάδεηγµα φιεο νη θάξηεο 
ζνππεξµάξθεη νη νπνίεο επηβξαβεχνπλ ηηο αγνξέο µε επηπιένλ εθπηψζεηο, ηα 
πξνγξάµµαηα δσξεάλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ ησλ αεξνγξαµµψλ, θηι. Ο πην 
απιφο ηξφπνο ζρεδηαζµνχ ησλ πξνγξαµµάησλ αθνζίσζεο αθνξά ηνλ φγθν 
ησλ αγνξψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη πξνζθνξέο δελ γίλνληαη αλά αγνξά θαη 
δελ ππάξρεη θίλδπλνο ν αγνξαζηήο λα ζπλεζίζεη ζηηο πξνζθνξέο θαη λα ηηο 
απαηηεί µε θάζε αγνξά. Μάιηζηα, θαιχηεξα απνηειέζµαηα επηηπγράλνληαη 
φηαλ νη πξνζθνξέο δελ αθνξνχλ εθπηψζεηο ζηελ ηηµή ησλ αγαζψλ αιιά 
άιιεο ππεξεζίεο φπσο δσξεάλ απνζηνιή πξντφλησλ ή επέθηαζε ηεο 
εγγχεζεο. Ο δεηνχµελνο φγθνο πνπ θαινχληαη νη αγνξαζηέο λα πεηχρνπλ 
ζπλήζσο ππεξβαίλεη ην µέζν φγθν αγνξψλ αλά πειάηε ηεο επηρείξεζεο. Με 
απηφλ ηνλ ηξφπν, ε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα ελζαξξχλεη µέξνο ησλ πειαηψλ 
ηεο λα πξνβνχλ ζε µεγαιχηεξεο αγνξέο.  
 
εµαληηθφ επίζεο είλαη νη πξνζθνξέο λα αληαµείβνπλ αγνξέο πνπ αθνξνχλ 
πνιιέο θαηεγνξίεο αγαζψλ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη, ζε ηζηνζειίδεο πνπ 
παξέρνπλ πνηθηιία αγαζψλ, πνιινί ρξήζηεο ελδηαθέξνληαη γηα αγνξέο 
ζπγθεθξηµέλεο µφλν θαηεγνξίαο. Κάπνηνο ν νπνίνο αγνξάδεη online βηβιία 
επηζηεµνληθήο θαληαζίαο παξνηξχλεηαη µέζσ πξνζθνξψλ ζηελ αγνξά 
βηβιίσλ άιισλ θαηεγνξηψλ. Ζ αληαµνηβή γηα ηελ αγνξά πνηθίισλ αγαζψλ ή 
γηα ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ (αγνξά µε πηζησηηθή θάξηα, .) απμάλεη 
ηα έζνδα αλά ρξήζηε. 
 
Σν amazon.com μεθίλεζε λα πξνζθέξεη δσξεάλ απνζηνιή γηα παξαγγειίεο 
απφ 99 δνιάξηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ηνπ 1999 γηα λα 
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θαηαιήμεη ην 2000 λα πξνζθέξεη δσξεάλ απνζηνιή γηα παξαγγειίεο άλσ ησλ 
25 δνιαξίσλ. 
 
πσο αλαθέξεη θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ amazon.com: “Over the last couple of 
years, we have come to understand how low prices drive volume. We think 
we get a better return giving the money to customers instead of television 
networks” 

Γηαθήκηζε κε Newsletter 8 

Ζ δηαθήκηζε κέζσ newsletters κπνξεί λα ζαο θέξεη ζε επαθή κε έλα κεγάιν 
κεξίδην ηεο αγνξάο πξνβάιινληαο ηελ ηζηνζειίδα ζαο. Γπν είλαη νη βαζηθνί 
ηξφπνη: 

η) Απνζηνιή δηαθεκηζηηθνχ newsletter ζε κηα κεγάιε ιίζηα ρξεζηψλ. Με έλα 
θιηθ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ζαο. 
Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο άιια πνιιέο θνξέο ιακβάλεη ηελ κνξθή ελνριεηηθήο 
αιιεινγξαθίαο θαη θαθή ρξήζε κπνξεί λα έρεη θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα 
ηελ ηζηνζειίδα ζαο. 

ii) Απνζηνιή newsletters κε ηα ηειεπηαία λέα ηεο ηζηνζειίδαο ζηα κέιε ηεο 
αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δίλαη έλαο απφ ηνπο γλσζηφηεξνπο θαη πην 
απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο πξνψζεζεο ησλ λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 
κηαο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ βνεζάεη γηα λα δηαηεξείηαη θαη λα απμάλεηαη ησλ 
αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ζαο δίλνληαο έλα εξέζηζκα ζηνπο παιηφηεξνπο 
επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο λα επηζηξέςνπλ ζε απηήλ 

Μέζσ ησλ Newsletter κπνξείηε λα θέξεηε πίζσ ζηελ ηζηνζειίδα ζαο 
παιηφηεξνπο πειάηεο ή απινχο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο ζαο. Οη 
παξαιήπηεο απηψλ ησλ Newsletter κπνξνχλ κε έλα απιφ θιηθ λα 
κεηαθεξζνχλ ζηελ ζειίδα παξνπζίαζεο ησλ πξντφλησλ ζαο. Καη φια απηά 
θαηά έλα πνιχ πην νηθνλνκηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηελ εθηχπσζε εληχπσλ 
θπιιαδίσλ. 

ειίδεο Γηθηπαθνύ ηόπνπ 2 

Οη δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ηζηνζειίδσλ είλαη νη ζηαηηθέο (static web site) θαη νη 
δπλακηθέο (dynamic web site). ζνλ αθνξά ηελ φςε/εκθάληζή ηνπο, δελ 
έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, αιιά φζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία θαη ηηο 
δπλαηφηεηέο ηνπο, νη δηαθνξέο είλαη πνιιέο θαη νπζηαζηηθέο.  
 
ηαηηθέο ηζηνζειίδεο  
Οη ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο είλαη νπζηαζηηθά απιά ειεθηξνληθά "έγγξαθα". 
Μπνξνχλ λα πεξηέρνπλ θείκελα, θσηνγξαθίεο, ζπλδέζκνπο (links), αξρεία 
γηα download, θηλνχκελα ζρέδηα (animated graphics). Δίλαη θαηάιιειεο 
θπξίσο γηα ηελ δεκηνπξγία "κφληκσλ/ζηαηηθψλ παξνπζηάζεσλ", φπνπ δελ 
ππάξρεη ζπρλά ε αλάγθε λα ηξνπνπνηείηαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Γειαδή, ζα 
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ζηαηηθή ηζηνζειίδα γηα ηελ γεληθή 
παξνπζίαζε κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink
http://en.wikipedia.org/wiki/Uploading_and_downloading
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Ο ραξαθηεξηζκφο "ζηαηηθή", δελ ζεκαίλεη φηη ηίπνηα ζηελ ζειίδα δελ θνπληέηαη, 
αληηζέησο κπνξεί λα έρεη θηλνχκελα γξαθηθά θαη άιια κπηριηκπίδηα. εκαίλεη 
φηη ην πεξηερφκελν ηεο θάζε ζειίδαο είλαη ζηαζεξφ θαη ζπγθεθξηκέλν. 
Πξφθεηηαη δειαδή γηα ζηαζεξά ειεθηξνληθά έγγξαθα. 

 
Σν θχξην κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη φηη δελ είλαη πξαθηηθή/βνιηθή ε ρξήζε ηνπο 
φηαλ ρξεηάδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο λα αιιάδεη ζπρλά, π.ρ. 
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα λα πξνζηίζεηαη θάπνην άξζξν, ή λα 
αιιάδνπλ ηα πξντφληα θηι. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί γηα λα ηξνπνπνηεζεί κηα 
ζηαηηθή ηζηνζειίδα, πξέπεη λα γίλνπλ επεκβάζεηο απεπζείαο πάλσ ζηελ 
ηζηνζειίδα, κε θάπνην ζρεηηθφ πξφγξακκα (html editor είηε απιφ 
είηε WYSIWYG), κηα δηαδηθαζία δειαδή φπσο ην λα ζβήλεηο θαη λα γξάθεηο ζε 
έλα ηεηξάδην, πνπ φκσο ρξεηάδεηαη κηα ζρεηηθή εκπεηξία.  

 
Γπλακηθέο ηζηνζειίδεο 
Οη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο, κπνξεί ζηελ εκθάληζε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, λα 
κελ έρνπλ κεγάιε δηαθνξά κε ηηο ζηαηηθέο, φκσο νη δπλαηφηεηέο είλαη πνιχ 
πεξηζζφηεξεο, απφ πνιιέο πιεπξέο, θαζψο ζηελ πεξίπησζε απηή νπζηαζηηθά 
πξφθεηηαη γηα κία εθαξκνγή (πξφγξακκα), θαη φρη έλα απιφ ειεθηξνληθφ 
έγγξαθν.  
 
πλήζσο, νη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο, ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα βάζε δεδνκέλσλ 
(database), φπνπ απνζεθεχνπλ πιεξνθνξίεο θαη απ' φπνπ αληινχλ ην 
πεξηερφκελφ ηνπο, αλάινγα κε ην ηη δεηάεη ν ρξήζηεο/επηζθέπηεο ζε θάζε ηνπ 
"θιηθ". Ζ ρξήζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, είλαη απηή πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε 
πξνζζαθαίξεζε πεξηερνκέλνπ ζηηο δπλακηθέο ηζηνζειίδεο, θαζψο δελ 
απαηηείηαη λα επεμεξγάδεηαη θαλείο θάζε θνξά ηελ ίδηα ηελ ηζηνζειίδα, αιιά 
απιά λα δηαρεηξίδεηαη έκκεζα ην πεξηερφκελν ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη νη 
ππφινηπεο δηαδηθαζίεο γίλνληαη απηνκαηνπνηεκέλα απφ ηνλ "κεραληζκφ" ηεο 
ηζηνζειίδαο.  
 
Γηα ηελ εχθνιε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε κία δπλακηθή ηζηνζειίδα, 
ππάξρεη πξφζζεηα ζηελ ηζηνζειίδα έλαο εχρξεζηνο κεραληζκφο "CMS" 
(Content Managment System), κέζσ ηνπ νπνίνπ ε πξνζζαθαίξεζε 
πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα γίλεη αθφκε θαη απφ θάπνηνλ αξράξην. Φπζηθά, ε 
"πεξηνρή δηαρείξηζεο" ηεο ηζηνζειίδαο, πξνζηαηεχεηαη κε θσδηθφ πξφζβαζεο 
(password), θαη δελ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζε απηή νη επηζθέπηεο ηεο 
ηζηνζειίδαο.  
 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ 19 

Μέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, ν κφλνο ηξφπνο γηα λα δηαηεξήζεη κηα εηαηξία ην 
site ηεο ελεκεξσκέλν ήηαλ λα ζπλάςεη ζπκβφιαην κε κηα εηαηξία παξνρήο 
ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο, νη ίδηεο νη εηαηξίεο 
παξνρήο ηέηνησλ ππεξεζηψλ πξνζθέξνπλ κηα πνιιά ππνζρφκελε 
ελαιιαθηηθή ιχζε. Πνιιέο απφ απηέο έρνπλ αλαπηχμεη εηδηθά ζπζηήκαηα, ηα 
νπνία κεηψλνπλ ην ρξφλν θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ.  

http://en.wikipedia.org/wiki/HTML_editor
http://en.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://en.wikipedia.org/wiki/Database
http://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
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Ση είλαη CMS 
Ο φξνο Content Management Systems (CMS, πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 
Πεξηερνκέλνπ) αλαθέξεηαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ πειάηε λα 
δηαρεηξίδεηαη ην δηθηπαθφ ηνπ πεξηερφκελν, φπσο θείκελα, εηθφλεο, πίλαθεο 
θ.ιπ., κε εχθνιν ηξφπν, ζπλήζσο παξφκνην κε απηφλ ηεο ρξήζεο ελφο 
θεηκελνγξάθνπ. Οη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ επηηξέπνπλ ηελ 
αιιαγή ηνπ πεξηερφκελνπ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηεο εηδηθέο γλψζεηο ζρεηηθέο 
κε ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ ή γξαθηθψλ, θαζψο ζπλήζσο ηα θείκελα 
γξάθνληαη κέζσ θάπνησλ online WYSIWYG ("What You See Is What You 
Get") html editors, εηδηθψλ δειαδή θεηκελνγξάθσλ, παξφκνησλ κε ην MS 
Word, πνπ επηηξέπνπλ ηε κνξθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ φπνηε ππάξρεη αλάγθε.  

Λίγα ιφγηα γηα ην CMS 
Οη αιιαγέο ηνπ site κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή πνπ 
είλαη ζπλδεκέλνο ζην Γηαδίθηπν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρεη εγθαηεζηεκέλα 
εηδηθά πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ηζηνζειίδσλ, γξαθηθψλ θ.ιπ. Μέζσ ελφο 
απινχ θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ (browser), ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπληάμεη 
έλα θείκελν θαη λα ελεκεξψζεη άκεζα ην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν.  

Απηφ πνπ απνθαινχκε πνιιέο θνξέο "δπλακηθφ πεξηερφκελν" ζε έλα website 
δελ είλαη άιιν παξά νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην site θαη 
κπνξνχλ λα αιιάμνπλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ κέζσ θάπνηαο 
εθαξκνγήο, ε νπνία νπζηαζηηθά κπνξεί λα εηζάγεη (πξνζζέηεη), δηνξζψλεη θαη 
λα δηαγξάθεη εγγξαθέο ζε πίλαθεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, φπνπ ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαρσξνχληαη φιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο μερσξηζηέο 
ηζηνζειίδεο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην site, αιιά αξθεί έλαο 
εληαίνο ζρεδηαζκφο ζηα ζεκεία φπνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη ην πεξηερφκελφ 
καο, θαζψο θαη λα ππάξρεη ν εηδηθφο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε γιψζζα 
πξνγξακκαηηζκνχ (ASP, PHP, Coldfusion, Perl, CGI θ.ιπ.), ν νπνίνο 
αλαιακβάλεη λα εκθαλίζεη ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο ζηηο ζσζηέο ζέζεηο.  

 
Έηζη, γηα ην δηθηπαθφ ηφπν κηαο εθεκεξίδαο π.ρ., πνπ απαηηεί εχινγα 
θαζεκεξηλή ελεκέξσζε αιιά δελ ρξεζηκνπνηεί θάπνην ζχζηεκα Content 
Management, ζα πξέπεη ν ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ (designer) λα 
δεκηνπξγήζεη κηα ζειίδα κε ηα γξαθηθά, ηελ πινήγεζε θαη ην πεξηβάιινλ 
δηεπαθήο (interface) ηνπ website, ν ππεχζπλνο χιεο λα ηνπνζεηήζεη ην 
πεξηερφκελν ζηα ζεκεία ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ζέιεη, θαη λα ελεκεξσζνχλ νη 
ζχλδεζκνη ησλ ππφινηπσλ ζειίδσλ ψζηε λα ζπλδένληαη κε ηελ θαηλνχξγηα. 
Αθνχ ηελ απνζεθεχζεη, πξέπεη λα ηελ αλεβάζεη ζην website καδί κε ηηο 
ππφινηπεο ηζηνζειίδεο πνπ άιιαμαλ.  

 
Αληηζέησο, αλ ν δηθηπαθφο ηφπνο ιεηηνπξγεί κε ρξήζε θάπνηνπ ζπζηήκαηνο 
CMS, ην κφλν πνπ έρεη λα θάλεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ είλαη λα αλνίμεη ηε ζρεηηθή 
θφξκα εηζαγσγήο λένπ άξζξνπ ζηε δηαρεηξηζηηθή εθαξκνγή ηνπ website θαη 
λα γξάςεη ή λα επηθνιιήζεη (copy-paste) ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκεί. Απηφκαηα, 
κεηά ηελ θαηαρψξηζε γίλνληαη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
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πεξηερνκέλνπ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ψζηε ην άξζξν λα είλαη άκεζα 
δηαζέζηκν ζηνπο επηζθέπηεο θαη φινη νη ζχλδεζκνη πξνο απηφ ελεκεξσκέλνη.  

 
Με ηελ απμεηηθή ηάζε ρξήζεο ησλ CMS ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, γίλεηαη 
εκθαλέο φηη ην κέιινλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε φ,ηη αθνξά πεξηερφκελν θαη 
πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αλαλεψλνληαη ηαθηηθά, αλήθεη ζηα πξνγξάκκαηα 
δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, αθνχ πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, 
ηαρχηεηα θαη επθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπο.  

 
Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη 
λα αληηθαηαζηήζνπλ έλα ζπκβφιαην ζπληήξεζεο επάμηα. Σα CMS κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα:  

 
• Δηδήζεηο (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, πξαθηνξεία εηδήζεσλ θ.ιπ.)  
 
• Παξνπζηάζεηο εηαηξηψλ θαη πξνζσπηθνχ 
  
• Καηαιφγνπο πξντφλησλ  
 
• Παξνπζηάζεηο πξντφλησλ  
 
• Online ππνζηήξημε  
 
• Αγγειίεο θαη αλαθνηλψζεηο  
 
• Παξνπζηάζεηο θαη πξνβνιή γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ  
 
• Γηαθεκίζεηο  
 
• Γειηία Σχπνπ 
  
• ξνπο θαη ζπκβφιαηα  
 
• Υάξηεο, θαηεπζχλζεηο, νδεγίεο  
 
Έλα νινθιεξσκέλν CMS πξέπεη λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο 
δπλακηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ site θαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ 
εμππεξεηνχλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ. 

 
Πιενλεθηήκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ελφο CMS 
Δπηγξακκαηηθά, κεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 
νινθιεξσκέλνπ CMS είλαη:  

 
• Γξήγνξε ελεκέξσζε, δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 
δηθηπαθνχ ηφπνπ  
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• Δλεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ νπνπδήπνηε  
 
• Σαπηφρξνλε ελεκέξσζε απφ πνιινχο ρξήζηεο θαη δηαθνξεηηθνχο 
ππνινγηζηέο  
 
• Να κελ απαηηνχληαη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ  
 
• Δχθνιε ρξήζε θαη άκεζε γλψζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, φπσο γίλεηαη 
κε ηνπο γλσζηνχο θεηκελνγξάθνπο  
 
• Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ θαηαρσξείηαη θαη απηφκαηε 
δεκηνπξγία αξρείνπ  
 
• Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ site απφ ιαλζαζκέλεο 
ελέξγεηεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εκθάληζή 
ηνπ  
 
• Γηαρσξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινήγεζε 
(navigation) ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ  
 
• Αιιαγή ζρεδηαζκνχ ή ηξφπνπ πινήγεζεο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 
ελεκέξσζε φισλ ησλ ζειίδσλ απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε  
 
• Απηφκαηε δεκηνπξγία ησλ ζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ ζειίδσλ θαη απνθπγή 
πξνβιεκάησλ αλχπαξθησλ ζειίδσλ (404 error pages)  
 
• Μηθξφηεξνο θφξηνο ζηνλ εμππεξεηεηή (server) θαη ρξήζε ιηγφηεξνπ ρψξνπ, 
αθνχ δελ ππάξρνπλ πνιιέο επαλαιακβαλφκελεο ζηαηηθέο ζειίδεο, απφ ηε 
ζηηγκή πνπ ε αλάπηπμε ησλ ζειίδσλ γίλεηαη δπλακηθά  
• ιν ην πεξηερφκελν θαηαρσξείηαη ζηελ/ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηηο νπνίεο 
κπνξνχκε πην εχθνια θαη γξήγνξα λα ηηο πξνζηαηεχζνπκε ηεξψληαο 
αληίγξαθα αζθαιείαο  
 
Αζθαιψο ππάξρνπλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά θαη πξφζζεηεο ππεξεζίεο, 
αλάινγα κε ην CMS, πνπ άιινηε ρξεψλνληαη επηπιένλ θαη άιινηε 
ελζσκαηψλνληαη θαη πξνζθέξνληαη δσξεάλ πξνο ρξήζε, φπσο:  

 
• Δθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο δηαθεκηζηηθψλ banners, 
δεκνζθνπήζεσλ θαη παξακεηξνπνίεζεο (personalisation)  
 
• Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ζπλεξγαδφκελα sites 
(syndication)  
 
• ηαηηζηηθά  
 
• Γηαρείξηζε κειψλ  
 
• Newsletters  
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• Forum  

πληήξεζε Δκπνξηθνύ Ιζηόηνπνπ 9 

Ζ ζπληήξεζε ελφο εηαηξηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο 
γηα ηε δεκηνπξγία κηαο επηηπρεκέλεο παξνπζίαο ζην Internet. 
Σα sites δελ δεκηνπξγνχληαη γηα λα κέλνπλ ζηαηηθά. Μία εηαηξηθή ηζηνζειίδα 
έρεη κεγαιχηεξε αμία γηα ηνλ επηζθέπηε, φηαλ κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ 
πιεξνθνξία ηεο επίθαηξε. πλεπψο, ε αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, θαζψο 
θαη ε πξνζζήθε λέσλ ζειίδσλ, ζχκθσλα κε ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο 
κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο, απνηεινχλ απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο. Με ηε 
ζπληήξεζε, ε επηρείξεζε εμαζθαιίδεη φηη κπνξεί λα παξνπζηάδεη πάληνηε λέεο 
πιεξνθνξίεο θαη λα δηαηεξεί ην επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ δηθηπαθνχ ηεο 
ηφπνπ ζε πςειά επίπεδα. 

Δπηπιένλ, ε ζπληήξεζε ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ 
επηζθέπηε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζθέξεηαη ζην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα λα 
πινεγείηαη ζε έλα απιφ θαη επράξηζην πεξηβάιινλ θαη λα κπνξεί λα 
αλαθαιχπηεη λέα ελδηαθέξνληα ζέκαηα θαη πιεξνθνξίεο θάζε θνξά πνπ 
επηζθέπηεηαη ην site. Πνιιέο εηαηξείεο αλαλεψλνπλ ζπρλά αθφκε θαη ην 
γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ δηθηπαθνχ ηνπο ηφπνπ, έηζη ψζηε λα κε γίλεηαη πνηέ 
"βαξεηφ" ζην ρξήζηε. 

πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πάληνηε επίθαηξνο, έλαο εηαηξηθφο 
δηθηπαθφο ηφπνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη άκεζα γηα: 10 

 Αιιαγέο ζε θαηαιφγνπο πξντφλησλ 

 Αιιαγέο ζε ηηκνθαηαιφγνπο 

 Πξνζζήθεο πξντφλησλ 

 Νέεο Αλαθνηλψζεηο 

 Πξνζθνξέο 

 Νένπο ζπλδέζκνπο (links) 

 Αιιαγέο ζην πξνζσπηθφ 

 Μεηαβνιέο ή εκπινπηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ 

 Πξνζζήθε λέσλ ηζηνζειίδσλ 

 Παξαθνινχζεζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=957
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=611
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Μεηξήζεηο Αμηνιόγεζεο Ηιεθηξνληθνύ Δπηρεηξείλ 17 

Ζ ζσζηή αμηνιφγεζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή δηαδηθαζία 
φζν θαη ε ζσζηή αλάπηπμε θαη πξνψζεζή ηνπ. Ζ εξψηεζε αλ επηηεχρζεθαλ νη 
ζηφρνη ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ κπνξεί λα απαληεζεί κφλν απφ ηε ζπκπεξηθνξά 
θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηζθεπηψλ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ 
αλαπηπρζεί θάπνηεο ηερληθέο κέηξεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 
Δπηρεηξείλ, ηα ιεγφκελα web metrics (ή e-metrics). 
 
Ζ ηερλνινγία ηνπ Γηαδηθηχνπ ζήκεξα επηηξέπεη ηε ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε 
πιήζνπο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ. Ζ πην 
απιή κνξθή ησλ web metrics είλαη ηα ζηαηηζηηθά ρξήζεο (επηζθεςηκφηεηαο) 
ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ. ηα ζηαηηζηηθά απηά ππάξρνπλ δείθηεο φπσο ν 
ζπλνιηθφο αξηζκφο επηζθέςεσλ πνπ δέρζεθε ν δηθηπαθφο ηφπνο κέζα ζε 
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (views) ή πνηεο ηζηνζειίδεο ηνπ θνξηψλνπλ 
πξψηα νη επηζθέπηεο (top entry pages) ή απφ πνηεο κεραλέο αλαδήηεζεο 
βξήθαλ νη επηζθέπηεο ην δηθηπαθφ ηφπν. 
 
Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα ζαθή εηθφλα γηα ην ηη ελδηαθέξεη 
ηνλ επηζθέπηε, ην πφζν εχθνια βξίζθεη απηφ πνπ ζέιεη, ην πφζν ζπρλά 
επηζθέπηεηαη ην site θ.ά. Με ιίγα ιφγηα ηα ζηαηηζηηθά ρξήζεο ελφο δηθηπαθνχ 
ηφπνπ βνεζνχλ ζεκαληηθά ηνπο ηδηνθηήηεο - δηαρεηξηζηέο ηνπ λα εληνπίζνπλ 
δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ θαη λα ηνλ αμηνινγήζνπλ ζσζηά. Σέηνηεο 
απιέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο παξέρνληαη (δσξεάλ ή κε κηθξή ζπλδξνκή) απφ 
ηηο εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ δηθηπαθή θηινμελία (web hosting providers). 
Δλαιιαθηηθά, κηα εηαηξία πνπ θηινμελεί ην δηθηπαθφ ηεο ηφπν ζε δηθφ ηεο 
εμππεξεηεηή (server), κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ζε απηφλ θάπνην εηδηθφ 
ινγηζκηθφ πνπ ζα θαηαγξάθεη, ζα ζπγθεληξψλεη θαη ζα αλαιχεη ηα ζηαηηζηηθά 
δεδνκέλα  
ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθηπαθφο ηφπνο επηηξέπεη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, 
νη ηερληθέο κέηξεζεο είλαη πην πνιχπινθεο. Μπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα 
ππνινγίζνπλ πφζνη απφ ηνπο πειάηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ αγφξαζαλ πάλσ 
απφ κηα θνξά ή πφζνη αθχξσζαλ ηελ παξαγγειία ηνπο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. 
Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ αξθεηά εηδηθά ινγηζκηθά ζην εκπφξην πνπ δίλνπλ 
ηέηνηνπ είδνπο κεηξήζεηο γηα ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επηζθεπηψλ 
ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

Δπεμήγεζε ησλ βαζηθώλ όξσλ κεηξήζεσο ηεο θίλεζεο ζην Internet 32 

Ζit  
Δίλαη ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πνπ δεηνχληαη απφ ηνλ 
εμππεξεηεηή (server). Ζ θάζε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ browser ηνπ 
ρξήζηε απαξηίδεηαη απφ πνιιά ηέηνηα αξρεία φπσο έγγξαθα (html), γξαθηθά 
(gifs) θ.α. Ζ κέηξεζε απηή δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή γηαηί εμαξηάηαη απφ ην 
πφζν "θνξησκέλε" ή φρη είλαη ε θάζε ζειίδα ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα 
αιινησζεί απφ ηελ χπαξμε proxy server, ξπζκίζεσλ ηνπ browser ηνπ ρξήζηε 
(cache) θ.α.  
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Request  
Δίλαη ν αξηζκφο ησλ αξρείσλ html κνξθήο πνπ δεηήζεθαλ απφ ηνλ server. 
Απηή ε κέηξεζε είλαη πνιχ πην θαηαηνπηζηηθή ζαλ απφιπην λνχκεξν γηαηί 
νπζηαζηηθά δείρλεη πφζεο θνξέο δεηήζεθε κηα ζειίδα, αλεμάξηεηα απφ ηα 
γξαθηθά ή ηα επηκέξνπο αξρεία πνπ κπνξεί απηή λα πεξηιακβάλεη.  

Visit (Δπίζθεςε)  
Δίλαη κηα ζεηξά δηαδνρηθψλ requests (πεξηζζνηέξσλ ησλ δχν) ελφο ρξήζηε ζε 
έλαλ ζπγθεθξηκέλν server θαη κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν 
δηάζηεκα απηφ κπνξεί λα είλαη απφ 15 ιεπηά έσο 2 ψξεο, αιιά θαηά θαλφλα 
ζεσξείηαη 30 ιεπηά. Δθφζνλ ν ρξήζηεο δελ θάλεη έλα λέν request εληφο 30 
ιεπηψλ, ε πξνεγνχκελε ζεηξά δηαδνρηθψλ request ζεσξείηε σο κηα 
νινθιεξσκέλε επίζθεςε.  

ε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα ζηαηηζηηθά γηα ηελ εμέιημε ελόο site 32 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απνηεινχλ έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηνπ site κέζα απφ ηηο ίδηεο ηηο θηλήζεηο ησλ επηζθεπηψλ ηνπ θαη 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε βειηίσζή ηνπ ψζηε λα απμεζεί ε 
επηζθεςηκφηεηα, ε εξγνλνκία, ε απνηειεζκαηηθφηεηά θαη ηειηθά λα 
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθε. εκαληηθφ είλαη λα 
έρνπλ ηεζεί αξρηθά θάπνηα βαζηθά κεγέζε αλακελφκελεο θίλεζεο ψζηε λα 
ππάξρεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ζπγθξίζεηο.  
Έρνληαο ζηε δηάζεζή καο ηα κεληαία ζηαηηζηηθά ρξήζεο ηνπ site κπνξoχκε λα 
βιέπνπκε πνηεο ζειίδεο παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε θίλεζε θαη λα βγάινπκε 
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ επηζθεπηψλ 
ηνπ. Αληίζηνηρα παξαηεξνχκε πνηεο ζειίδεο δελ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ 
γηα ηνπο ρξήζηεο θαη αλάινγα κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηηο 
απαξαίηεηεο αιιαγέο γηα λα απμήζνπκε ηελ θίλεζε ζε απηέο. Γηα παξάδεηγκα, 
κπνξεί ε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα λα κελ είλαη εχθνιν ζην λα βξεζεί απφ ηνπο 
ρξήζηεο (δχζθνιν navigation) ή λα πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ δελ ηνπο αθνξνχλ, 
ελψ αλ γίλνπλ ηα απαξαίηεηα links ζηα ζσζηά ζεκεία θαη βειηησζεί ην 
πεξηερφκελν κπνξεί λα απμεζεί αληίζηνηρα θαη ε ρξεζηηθφηεηά ηεο.  
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη λα γλσξίδεη θαλείο απφ πνπ πξνήιζαλ νη επηζθέπηεο 
ηνπ (άιια sites, search engines, απεπζείαο απφ ηελ πξψηε ζειίδα ή απφ 
bookmarks) γηα λα ζρεκαηίζεη κηα γεληθή εηθφλα γηα ην πξνθίι ηνπο αιιά 
θπξίσο γηα λα εληζρχζεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πξνβνιή ηνπ κέζα απφ ηνπο 
αληίζηνηρνπο ρψξνπο. Δπίζεο, αλ ην site δηαθεκίδεηαη κε banners κέζα απφ 
άιιεο ειεθηξνληθέο ζειίδεο, κπνξεί λα εθηηκεζεί έκκεζα ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθεκηζηηθήο ελέξγεηαο βιέπνληαο πφζνη 
επηζθέπηεο πξνήιζαλ απφ ηα banners. Βέβαηα, ηα banners ιεηηνπξγνχλ 
αθφκα θαη φηαλ δελ νδεγνχλ ηνλ επηζθέπηε ζην site δει. αθφκα θαη αλ δελ 
πξνθαιέζνπλ click-through αιιά παξακείλνπλ ζην επίπεδν ηεο "εληχπσζεο" 
(impression).  
Δπίζεο ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη νη ιέμεηο/θξάζεηο κε ηηο νπνίεο νη επηζθέπηεο 
"αλαθάιπςαλ" ην εθάζηνηε site. Αλαγλσξίδνληαο ηηο ιέμεηο απηέο ν ππεχζπλνο 
ηνπ site κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ θαηαρψξηζή ηνπ ζε κεραλέο αλαδήηεζεο 
δίλνληαο έκθαζε εθ λένπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο.  
Απηφ πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη φηη κε θάζε αιιαγή ζην site, 
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νη ππεχζπλνη κπνξνχλ άκεζα λα παξαθνινπζήζνπλ ηη ζπλέπεηεο έρεη ζηελ 
επηζθεςηκφηεηά ηνπ θαη αλ ηειηθά επηηπγράλνληαη νη αξρηθνί ηνπο ζηφρνη. Γηα ην 
ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ νη αιιαγέο ζε έλα site λα γίλνληαη ζηαδηαθά ψζηε 
λα παξαθνινπζνχληαη αθξηβψο νη ζπλέπεηέο ηνπο ζηελ θίλεζε κέζα ζην site.  
Παξαθνινπζψληαο ζηαζεξά ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο ελφο site, 
κπνξνχκε λα εμάγνπκε πνιχ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 
πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ νη επηζθέπηεο ηνπ, λα ηνπο θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα θαη 
λα ηνπο πξνζθέξνπκε ρξήζηκεο ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο. Έηζη, θαη κε 
δεδνκέλν φηη ην Internet είλαη ην πην πξαθηηθφ αιιά θαη ην πην νηθνλνκηθφ κέζν 
γηα αληαιιαγή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κπνξνχκε κε ηηο θαηάιιειεο 
θηλήζεηο λα νδεγήζνπκε ηνπο ζπλεξγάηεο καο ζην λα ην ρξεζηκνπνηνχλ πξνο 
φθειφο ηνπο εμνηθνλνκψληαο ρξφλν θαη ρξήκα. ηαδηαθά, έλα κεγάιν κέξνο 
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κέρξη ζήκεξα ήηαλ ρξνλνβφξεο θαη 
ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζρεδφλ αδχλαηεο, κπνξνχλ λα εθηεινχληαη 
απηφκαηα κε ηε ζσζηή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.  

Είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο ασυαλές για τις επιτειρήσεις και τοσς 
πελάτες; 18 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο: 
Καλείο δελ είλαη 100% αζθαιήο on-line. Δπηηήδεηνη πάληνηε ππάξρνπλ, αιιά ε 
θξππηνγξάθεζε θαη ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο αλαπηχζζνληαη ζπλερψο. 
Χζηφζν, επελδπηέο θαη αλαιπηέο ζπκθσλνχλ φηη νη ζπλαιιαγέο είλαη ιηγφηεξν 
επηθίλδπλεο ζην Internet ζπγθξηηηθά κε ην «θπζηθφ» θφζκν. Γηα ηηο 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη πεξηζζφηεξν αζθαιέο 
απφ έλα «πξαγκαηηθφ» θαηάζηεκα, ην νπνίν κπνξεί λα ιεειαηεζεί, λα θαεί, 
λα πιεκκπξίζεη. Ζ δπζθνιία έγθεηηαη ζην λα θάλνπλ ηνπο πειάηεο λα 
εμνηθεησζνχλ κε ηελ ηδέα φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη αζθαιέο γη’ απηνχο. 
 
Γηα ηνπο πειάηεο: 
Παξφιν πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ππήξρε ε εληχπσζε φηη νη ζπλαιιαγέο 
κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο ζην Internet δελ ήηαλ αζθαιείο, νη εηδηθνί 
ππνζηεξίδνπλ φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη νη on-line ζπλαιιαγέο ελ γέλεη 
είλαη αζθαιέζηεξεο απφ ηηο αγνξέο κε πηζησηηθέο θάξηεο ζε «θπζηθά» 
θαηαζηήκαηα. Κάζε θνξά πνπ ν πειάηεο πιεξψλεη κε πηζησηηθή θάξηα ζε έλα 
θαηάζηεκα ή εζηηαηφξην θαη θάζε θνξά πνπ πεηά ηελ απφδεημε κηαο 
πηζησηηθήο θάξηαο γίλεηαη πεξηζζφηεξν επάισηνο ζηελ απάηε. 
 
Παξάιιεια, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη αλαπηχζζνληαη ζπλερψο λένη θαη 
αζθαιέζηεξνη ηξφπνη πιεξσκήο κέζσ δηαδηθηχνπ, φπσο νη ππεξεζίεο onlíne 
κεηαθνξάο ρξεκάησλ, νη πξνπιεξσκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο πηζησηηθέο 
θάξηεο γηα πιεξσκή κέζσ δηαδηθηχνπ, θιπ 
 
Έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πνπ κεξηκλά γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πειαηψλ ηνπ 
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά απφ «ζπζηήκαηα αζθαιείαο», 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ: 
 
 • Ζ απνζηνιή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο, ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ, κε ηε ρξήζε εηδηθψλ πξσηνθφιισλ 
θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ θαη αζθάιεηαο νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. Γηα 
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ηελ εμαζθάιηζε ηεο κπζηηθφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο πξνέιεπζεο κηαο 
πιεξνθνξίαο θαηά ηε κεηάδνζε, ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία δηθηπαθνχ 
πξσηνθφιινπ αζθαιείαο, φπσο ην Secure Sockets Layer (SSL) ή ην Secure 
Electronic Transaction (SET), κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ νη πιεξνθνξίεο 
θξππηνγξαθνχληαη πξνηνχ κεηαδνζνχλ ζην δίθηπν θαη απνθξππηνγξαθνχληαη 
απφ ηνλ παξαιήπηε. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζπλαιιαγή δελ κπνξεί λα 
ακθηζβεηεζεί νχηε σο πξνο ηελ πξνέιεπζε νχηε σο πξνο ην πεξηερφκελν. 
 
• Μηα μερσξηζηή δηαδηθαζία κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία, φηαλ εθδειψλεηαη ε 
πξφζεζε αγνξάο απφ ηνλ πειάηε. Γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 
πιεξσκήο, ηξεηο ιχζεηο είλαη νπζηαζηηθά δηαζέζηκεο: ε πξνθαηαβνιηθή 
πιεξσκή ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ε αληηθαηαβνιή θαη ε ρξέσζε θάξηαο. 
Απφ απηέο ηηο ιχζεηο, ε ρξήζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο απνηειεί ην βαζηθφ 
κέζν γηα ηε δηεθπεξαίσζε κηαο πιήξνπο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο θαη, 
κάιηζηα, γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, έρεη 
ζρεδηαζηεί έλα παγθφζκην δίθηπν. 

Πξνθιήζεηο ειεθηξνληθώλ εηαηξηώλ 14 

Μεξηθέο απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειεθηξνληθέο εηαηξείεο 
είλαη θαη νη εμήο: 

 Υάνο θαη ζπλσζηηζκφο: 

ην Γηαδίθηπν ππάξρνπλ πάξα πνιινί δηθηπαθνί ηφπνη θαη έλαο ηεξάζηηνο 
φγθνο πιεξνθνξηψλ. Σαπηφρξνλα ε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πινήγεζεο θέξλεη 
ζχγρπζε ζηνλ θαηαλαισηή. πλεπψο θάζε δηαθεκηζηηθφ κήλπκα έρεη ειάρηζην 
ρξφλν επαθήο κε ηνλ θαηαλαισηή γηα πξνψζεζε θαη πψιεζε. 

 Γπζπηζηία: 

Οη θαηαλαισηέο ζπλαιιαζζφκελνη ζην Γηαδίθηπν αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα, 
πηζηεχνπλ φηη θάπνηνο ζα ππνθιέςεη ηα ζηνηρεία ησλ πηζησηηθψλ ηνπο θαξηψλ 
ή ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο ηελ άδεηά 
ηνπο. Αθφκε θαη νη ειεθηξνληθέο εηαηξείεο θνβνχληαη φηη θάπνηνο ζα εηζβάιεη 
κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ γηα θαηαζθνπεία ή 
δνιηνθζνξά. 

 Υαξαθηεξηζηηθά ρξεζηψλ: 

Αθφκε θαη ζήκεξα νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη αλψηεξεο νηθνλνκηθά θαη 
κνξθσηηθά ηάμεηο κε πην έληνλν ηερλνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζε ζχγθξηζε κε 
ην γεληθφ πιεζπζκφ. Έηζη, ην Ζιεθηξνληθφ Μάξθεηηλγθ είλαη θαηάιιειν γηα 
πξντφληα ινγηζκηθνχ, εμνπιηζκνχ, νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ειεθηξνληθψλ 
εηδψλ θ.ά., ελψ είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ γηα πξνψζεζε - πψιεζε 
ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ. 
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 Πεξηνξηζκέλε αγνξά: 

Αλ θαη ην Ζιεθηξνληθφ Μάξθεηηλγθ αλαπηχζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο, 
εμαθνινπζεί λα απεπζχλεηαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θαηαλαισηψλ. Απφ ηνπο 
ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ιίγνη είλαη απηνί πνπ αλαδεηνχλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν 
πξντφλ ζπγθξίλνληαο ηηκέο, απνδφζεηο θ.ά. θαη αθφκε ιηγφηεξνη είλαη εθείλνη 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πηζησηηθή ηνπο θάξηα γηα λα ην αγνξάζνπλ 
κέζσ Γηαδηθηχνπ. 

 Ζζηθά δεηήκαηα: 

Οη αγνξέο κέζσ Γηαδηθηχνπ ρξεηάδνληαη πνιιά πξνζσπηθά δεδνκέλα, 
θαζηζηψληαο ηνπο θαηαλαισηέο επάισηνπο ζηελ θαηάρξεζε θαη ζηε ρσξίο ηελ 
άδεηά ηνπο ρξήζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ην Γηαδίθηπν ηκεκαηνπνηεί 
ηνπο θαηαλαισηέο ζε θνηλσληθέο ηάμεηο. Οη πην εχπνξνη θαηαλαισηέο 
εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα απφ ηνπο ιηγφηεξν εχπνξνπο, νη νπνίνη έρνπλ 
κηθξφηεξε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δίθηπν, άξα είλαη θαη ιηγφηεξν 
πιεξνθνξεκέλνη γηα ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ηηκέο.  

Λόγνη απνηπρίαο επηρεηξεκαηηθνύ ηζνηόπνπ 21 

Σα 11 πην ζπλεζηζκέλα ιάζε πνπ θάλνπλ νη εηαηξείεο, κε ηηο ηζηνζειίδεο 
ηνπο είλαη ηα παξαθάησ:  

1.     Γπζθνιία ζηνλ εληνπηζκφ ηεο ηζηνζειίδαο ζαο. Δπεηδή ε ηζηνζειίδα ζαο 
είλαη θάπνπ εθεί έμσ, αλάκεζα ζε εθαηνκκχξηα άιιεο ηζηνζειίδεο, δελ 
ζεκαίλεη φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα ηελ εληνπίζεη. Δγγξαθείηε ζηηο κεραλέο 
αλαδήηεζεο θαη αλαπηχμηε ζρέζεηο κε άιιεο ηζηνζειίδεο, παξφκνηεο κε ηε 
δηθή ζαο. Εεηήζηε ηνπο λα βάινπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο, έλα ζχλδεζκν 
(link) πνπ ζα νδεγεί ζηε δηθή ζαο ηζηνζειίδα θαη θάληε θη εζείο ην ίδην γηα 
απηνχο. 

2    Λάζνο πεξηερφκελν. Οη πιεξνθνξίεο γηα εζάο θαη ηελ εηαηξεία ζαο δελ 
ελδηαθέξνπλ ζρεδφλ θαλέλα. Γψζηε ζηνλ ελ δπλάκεη πειάηε ζαο, 
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηξαβήμνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Ζ αξρηθή 
ζειίδα είλαη θαη ε πην ζεκαληηθή αθνχ ζα δψζεη ηελ πξψηε δπλαηή 
εληχπσζε θαη θίλεηξν γηα λα πξνρσξήζεη θάπνηνο θαη ζηηο ππφινηπεο 
ζειίδεο. 

3.     Σα πξντφληα & νη ππεξεζίεο ζαο είλαη ελδηαθέξνληα γηα ζαο, αιιά 
βαξεηά γηα φινπο ηνπο άιινπο. Μπνξεί φιν ην πξνζσπηθφ ζαο θαη ε 
νκάδα πσιήζεσλ λα βξίζθεη ηελ ηζηνζειίδα ζαο εμαηξεηηθή, αιιά λα κελ 
πξνζθέξεη θακηά αμία ζηνλ πειάηε. Χο εθ ηνχηνπ δε ζα αγνξάδεη πνηέ 
νηηδήπνηε απφ εζάο. 

4.     Γελ κπνξείηε λα ηξαβήμεηε ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ 
ακέζσο. Κάληε εξσηήζεηο. Κάληε ηελ ηζηνζειίδα ζαο δηαζθεδαζηηθή, 
πξνθιεηηθή. Μελ ζπζηεζείηε πξηλ θεξδίζηε ηελ πξνζνρή ηνπο, ζα 
μελεξψζνπλ. Οη επηινγέο είλαη δχν: γαληδψζηε ηνπο ή ράζηε ηνπο. 

5.     Γχζθνιε πινήγεζε θαη ηζηνζειίδα ρσξίο ζθνπφ. Παξάινγε δηάηαμε ηεο 
ηζηνζειίδαο θαη θξπκκέλν πεξηερφκελν, πνπ ελψ εζείο μέξεηε πνπ 
βξίζθεηαη γηα ηνλ ππφινηπν θφζκν, παξακέλεη κπζηηθφ. Γελ αλαθέξεηε 
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ηνπο ζηφρνπο ηεο ηζηνζειίδαο, δελ ππάξρεη δηαδξαζηηθφηεηα θαη ν ρξήζηεο 
δελ αληηιακβάλεηαη ηα πξνθαλή νθέιε, πνπ έρεη λα απνθνκίζεη απφ εζάο. 

6.     Απηνθαηαζηξνθηθά graphic designs. Οη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο, ζηελ 
πξνζπάζεηά ηνπο λα εληππσζηάζνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ graphics πνπ 
αξγνχλ πνιχ λα θαηεβνχλ, δελ ηαηξηάδνπλ κε ην κήλπκα ηεο ηζηνζειίδαο 
θαη δελ έρνπλ θακηά θίλεζε. Υξεζηκνπνηήζηε ηερλνινγία πνπ ζα θάλεη 
πνιχ γξήγνξε ηελ ηζηνζειίδα ζαο, δψζηε απιά θαη μεθάζαξα ην κήλπκά 
ζαο θαη θξνληίζηε λα ππάξρεη θίλεζε, ψζηε ε ηζηνζειίδα ζαο λα θαίλεηαη 
«δσληαλή». 

7.     Μνλνκεξήο επηθνηλσλία. Οη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο δελ έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα δερζνχλ απεπζείαο emails, κελχκαηα ή εξσηήζεηο. Γελ 
πξέπεη λα  μερλάηε: νη εξσηήζεηο νδεγνχλ ζε πσιήζεηο. 

8.     Ο ρξήζηεο δελ έρεη θαλέλα ιφγν γηα λα επηζθεθζεί ηελ ηζηνζειίδα ζαο, 
πάλσ απφ κία θνξά. Δπηιέμηε θάπνηα θνκκάηηα ηεο ηζηνζειίδαο ζαο, ηα 
νπνία ζα αλαλεψλεηε ζπρλά. Οη πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο δελ θιείλνπλ απφ 
ηελ πξψηε επαθή. Γηα λα ζπάζεηε ηηο αληηζηάζεηο ηνπ ελ δπλάκεη πειάηε 
θαη λα ηνλ πείζεηε λα ζπλαιιαρζεί καδί ζαο, ρξεηάδνληαη 3-4 επαθέο.  
Γψζηε θίλεηξα γηα λα ζαο επηζθεθζεί μαλά θαη ηφηε ζα αξρίζεηε λα θάλεηε 
πσιήζεηο. 

9.     Γελ γίλνληαη θαζεκεξηλέο αλαλεψζεηο, ζηελ ηζηνζειίδα ζαο. Μπνξεί λα 
είλαη έλα κήλπκα, ή ε είδεζε ηεο κέξαο, έλα κφην ή επαγγεικαηηθέο 
ζπκβνπιέο πνπ ζα ελαιιάζζνληαη θάζε κέξα. Πξέπεη κε θάπνην ηξφπν, λα 
θάλεηε ηνπο ρξήζηεο λα επηζηξέθνπλ μαλά θαη μαλά  θαη φιν θαη πην ζπρλά, 
ζηελ ηζηνζειίδα ζαο, κέρξη λα ζαο ζπκπαζήζνπλ αξθεηά, ψζηε λα 
αγνξάζνπλ απφ εζάο. 

10.  Γελ έρεηε καθξνπξφζεζκν web πιάλν, αιιά νχηε θαη ππεχζπλν άηνκν 
γηα ηελ ηζηνζειίδα. Οη πην πνιιέο εηαηξείεο δεκηνπξγνχλ ηζηνζειίδα γηαηί 
ηνπο ην επηβάιιεη ν αληαγσληζκφο θαη νη ηάζεηο ηεο επνρήο. Αλ δελ 
ππάξρεη έλα 5εηέο ηνπιάρηζηνλ web πιάλν θαη αλ δελ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 
έλα ππεχζπλν άηνκν γηα ηελ ηζηνζειίδα, θαιχηεξα λα αλαζηείιεηε ηε 
ιεηηνπξγία ηεο ακέζσο, γηαηί ζαο θάλεη θαθφ. Οη «αληηδξαζηηθέο» 
ηζηνζειίδεο δελ έρνπλ ηνλ ίδην αληίθηππν κε ηηο πξνκειεηεκέλεο θαη 
πξνζρεδηαζκέλεο ηζηνζειίδεο. 

11.  Γελ δεηάηε ηελ πψιεζε έηζη; Αλ δελ δεηήζεηε απφ ηνλ πειάηε λα 
αγνξάζεη, ή αλ ην λα αγνξάζεη είλαη κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία, ην κφλν 
πνπ θαηαθέξλεηε είλαη λα έξζεηε ζε θφληξα κε ηνπο ζηφρνπο ζαο. 

Σν κέιινλ ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 18 

Σν κέιινλ βξίζθεηαη ζηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο (ζε αληίζεζε 
κε ην «απιφ» κνληέιν ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο), φπνπ νη ζπλαιιαγέο 
θαη νη δηεξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο κεηαβάιινληαη, ψζηε λα γίλνληαη κε 
ειεθηξνληθά κέζα. εκαληηθφ θνκκάηη γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο 
επηρείξεζεο δελ είλαη ηφζν ε δηαρείξηζε ησλ αγαζψλ, φζν ηεο πιεξνθνξίαο 
θαη ε θαιχηεξε δπλαηή νξγάλσζε θαη νινθιήξσζή ηεο κε ηειηθφ ζηφρν ηηο 
θαιχηεξεο δπλαηέο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πειάηε. 

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αγαζψλ είλαη απφ ηνπο 
βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο απηήο ηεο αιιαγήο, φπσο θαη ε ζπλερήο 
παξαθνινχζεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ. Γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, σο 
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πιένλ ζεκαληηθή εκθαλίδεηαη ε αχμεζε ησλ θαλαιηψλ δηάζεζεο ησλ 
πξντφλησλ θαη ηνπ εχξνπο ηεο αγνξάο. Παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ 
ζπληειείηαη κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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Βηβιηνγξαθία – Πεγέο 

1. Connected.gr, Πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ 
(http://www.connected.gr/v2/kataskeyi-istoselidon/proothhsh-
istoselidon.html) 

2. DnHost, ηαηηθή θαη δπλακηθή ηζηνζειίδα, νη δηαθνξέο θαη ην θφζηνο 
ηνπο (http://dnhost.gr/) 

3. ELTRUN, Έξεπλα γηα ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην ζηελ Διιάδα 
(http://www.eltrun.gr/index.php/eltrun-home/eltrun-news/436) 

4. Enter Logic Solutions, Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην θαη Internet Marketing 
(http://www.internetmarketings.gr/ BF-internet-marketing.html) 

5. ErgoShop, Οθέιε θαη πιενλεθηήκαηα e-ordering & e-commerce 
(http://www.ergosshop.gr/typos/ophele_kai_pleonektemata_e-
ordering_e-commerce) 

6. G&G, Γεκηνπξγία κηαο απνηειεζκαηηθήο δηθηπαθήο παξνπζίαο 
(http://www.gandg.gr/tip-how-to-build-a-site-goonline.htm) 

7. ItBiz, ρέδην Γξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ 
απφ ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Διαζζφλαο 
(http://www.esel.gr/dbData/Res/pr-9d80c73b.pdf) 

8. NetBiz, Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο δηαθήκηζεο κε Newsletter 
(http://inetbiz.gr/index.php?q=diafimisi_me_newsletter) 

9. SmartVision, Καηαζθεπή ηζηνζειίδσλ (http://www.smartvision.gr) 

10. Super Web Applications, Τπνζηήξημε Ηζηνζειίδσλ 
(http://www.swa.gr/support.html) 

11. Task Hellas, Γηθηπαθή πξνψζεζε 
(http://www.task.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=51
&Itemid=59) 

12. Αξζέλεο π, ρεδηαζκφο πεηπρεκέλσλ ηζηνζειίδσλ, Δθδφζεηο 
Κιεηδάξηζκνο (http://www.analyzeit.gr/07o.pdf) 

13. Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή (http://www.efpolis.gr/el/diasfalisi-
oikonomikon-symefronton-katanaloton/ilektroniko-emporio.html) 

14. Δπηζηεκνληθφ  Marketing Management, Οη Πξνθιήζεηο ηνπ 
Ζιεθηξνληθνχ Μάξθεηηλγθ 
(http://www.epistimonikomarketing.gr/articleshow.php?article_id=3667) 

15. Θεσραξφπνπινο Βαζίιεο, Σν internet ζαλ εξγαιείν ηνπ marketing 
ζηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

http://www.connected.gr/v2/kataskeyi-istoselidon/proothhsh-istoselidon.html
http://www.connected.gr/v2/kataskeyi-istoselidon/proothhsh-istoselidon.html
http://dnhost.gr/
http://www.eltrun.gr/index.php/eltrun-home/eltrun-news/436-ereyna-hlektroni-emporio
http://www.eltrun.gr/index.php/eltrun-home/eltrun-news/436
http://www.ergosshop.gr/typos/ophele_kai_pleonektemata_e-ordering_e-commerce
http://www.ergosshop.gr/typos/ophele_kai_pleonektemata_e-ordering_e-commerce
http://www.gandg.gr/tip-how-to-build-a-site-goonline.htm
http://www.esel.gr/dbData/Res/pr-9d80c73b.pdf
http://inetbiz.gr/index.php?q=diafimisi_me_newsletter
http://www.smartvision.gr/
http://www.swa.gr/support.html
http://www.task.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=59
http://www.task.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=59
http://www.analyzeit.gr/07o.pdf
http://www.efpolis.gr/el/diasfalisi-oikonomikon-symefronton-katanaloton/ilektroniko-emporio.html
http://www.efpolis.gr/el/diasfalisi-oikonomikon-symefronton-katanaloton/ilektroniko-emporio.html
http://www.epistimonikomarketing.gr/articleshow.php?article_id=3667
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(http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/tour/2011/TheodoropoulosVasilis
/attached-document-1305101223-62832-
14387/Theodoropoulos2011.pdf) 

16. Ίδξπκα Λακπξάθε, Οδεγφο Πνηφηεηαο Γηαδηθηπαθψλ Κφκβσλ 
Πνιηηηζηηθψλ Οξγαληζκψλ [πεγή πξνέιεπζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο: 
http://www.infosoc.gr/meletes/] 
(http://nam.culture.gr/images/deam/docs/portal_quality.pdf) 

17. ΚΔΣΑ, Οδεγφο Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεξείλ (http://www.keta-
kriti.gr/content/attachments.el/odigos-e-business.pdf)  

18. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 
Σνπξηζκνχ, Δπηρεηξείηε Γηαδηθηπαθά, ια φζα ζέιεηε λα γλσξίδεηε γηα 
ην ειεθηξνληθφ εκπφξην e-commerce (http://www.go-e.mcit.gov.cy) 

19. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Κέληξν Παξαγσγηθφηεηαο, κέζσ ηνπ Έξγνπ 
"Γηθηπσζείηε θαη Δμειηρζείηε", πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ 
(http://www.kepa.gov.cy/diktiothite/Portal/PortalDocuments.aspx?Docu
mentId=a5d27b95-5b46-4a56-a535-0c2324141d42) 

20. Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 
Σνπξηζκνχ, Δπηρεηξείηε Γηαδηθηπαθά, Σφπνη θαη ηξφπνη πξνψζεζεο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ζαο θαηαζηήκαηνο (http://www.go-e.mcit.gov.cy) 

21. Νίθε Οξθαλίδνπ, Ζ ηζηνζειίδα ζαο; δελ «πνπιά»; Μάζεηε γηαηί! 
(http://experts-journal.com/index.php/marketing/4125.html) 

22. Νίθε Οξθαλίδνπ, Ση είλαη ην Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ; (http://experts-
journal.com/index.php/marketing/4126.html) 

23. Παζρφπνπινο Αξζέλεο & Παλαγηψηεο θαιηζάο, Ζιεθηξνληθφ 
Δκπφξην, 2ε έθδνζε, Δθδφζεηο: Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα 2001 (ει 54- 
56) 

24. Πίηαο ηακάηηνο, Market on the Wheels, 2008 
(http://mow.uoa.gr/epektasi/GuideFiles/odigosChapter11.pdf) 

25. Πηηνπξά Θ & Κνπηζνλίθνο Γ,  ρεδίαζε ηζηνζειίδσλ 
(http://eclass.teipat.gr/BPIS-SDO170/document/HTML_manual.pdf) 

26. θπβαιάθε Θενθιίλε, Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, 
(http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/log/2009/SkyvalakiTheoklini/atta
ched-document/skivalaki.pdf) 

27. ηακαηηάδεο Φίιηππνο, Οθέιε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ 
(www.sitemaker.gr/fstamatiadis/assets/chapter_3.doc) 

28. ηακαηηάδεο Φίιηππνο, εκεηψζεηο Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην 
(http://www.sitemaker.gr/fstamatiadis/page_GREEK_7.htm) 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/tour/2011/TheodoropoulosVasilis/attached-document-1305101223-62832-14387/Theodoropoulos2011.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/tour/2011/TheodoropoulosVasilis/attached-document-1305101223-62832-14387/Theodoropoulos2011.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/tour/2011/TheodoropoulosVasilis/attached-document-1305101223-62832-14387/Theodoropoulos2011.pdf
http://nam.culture.gr/images/deam/docs/portal_quality.pdf
http://www.keta-kriti.gr/content/attachments.el/odigos-e-business.pdf
http://www.keta-kriti.gr/content/attachments.el/odigos-e-business.pdf
http://www.mcit.gov.cy/
http://www.mcit.gov.cy/
http://www.go-e.mcit.gov.cy/
http://www.kepa.gov.cy/diktiothite/Portal/PortalDocuments.aspx?DocumentId=a5d27b95-5b46-4a56-a535-0c2324141d42
http://www.kepa.gov.cy/diktiothite/Portal/PortalDocuments.aspx?DocumentId=a5d27b95-5b46-4a56-a535-0c2324141d42
http://www.mcit.gov.cy/
http://www.mcit.gov.cy/
http://www.go-e.mcit.gov.cy/
http://experts-journal.com/index.php/author/norfanidou/
http://experts-journal.com/index.php/marketing/4125.html
http://experts-journal.com/index.php/author/norfanidou/
http://experts-journal.com/index.php/marketing/4126.html
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29. ηακαηηάδεο Φίιηππνο, Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce) 
(www.sitemaker.gr/fstamatiadis/assets/chapter_1.doc) 

30. ΣΔΔ: Γηα κηα ζέζε ζηνλ Κπβεξλνρψξν...  
( http://www.tee.gr/online/news/2000/2087/index.htm) 

31. ΣΔΔ: Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην: ε ειεθηξνληθή δηάζηαζε ηεο θαηαλάισζεο 
(http://www.tee.gr/online/news/2000/2132/index.htm) 

32. ΣΔΔ: Πψο ζα αμηνινγήζεηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ 
ζαο ζειίδσλ (http://www.tee.gr/online/news/2000/2093/index.htm) 

33. Σζηξηιηγθηάλ Κάξνινο, πκβνπιέο γηα ην φλνκα ηνπ λένπ ζαο δηθηπαθνχ 
ηφπνπ (http://www.greekinternetmarketing.com) 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.sitemaker.gr/fstamatiadis/assets/chapter_1.doc
http://www.tee.gr/online/news/2000/2087/index.htm
http://www.tee.gr/online/news/2000/2132/index.htm
http://www.tee.gr/online/news/2000/2132/index.htm
http://www.greekinternetmarketing.com/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD/new-domain-tips.html
http://www.greekinternetmarketing.com/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD/new-domain-tips.html
http://www.greekinternetmarketing.com/

