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1.1 Παραγγελίες 

1.1.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Κατά την εκπλήρωση των ηλεκτρονικών αγορών, ο καταναλωτής δεν μπορεί να δει ή να γευτεί το 

προϊόν, και γι αυτό στηρίζεται στις διαδικτυακές αξιολογήσεις. 

 

Οι  διαδικτυακές αξιολογήσεις των πελατών έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς. Αυτό αναγκάζει τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις να οργανώνουν και να διαχειρίζονται σωστά τις αξιολογήσεις των 

πελατών. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να συμπεριλάβεις το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των πελατών σε 

μια ιστοσελίδα, και αρκετοί τρόποι για να το κάνεις. Οι στατιστικές υποδεικνύουν ότι το 90% 

των πελατών διαβάζουν τις διαδικτυακές αξιολογήσεις πριν επισκεφτούν μια επιχείρηση και οι 

περισσότεροι εμπιστεύονται αυτές τις αξιολογήσεις όσο και μια προσωπική σύσταση. Επομένως 

εάν η επιχείρηση ή το προϊόν έχει θετικές αξιολογήσεις, αυξάνονται οι πιθανότητες να αγοράσει 

ένας υποψήφιος πελάτης. Μελέτες δείχνουν ότι οι καταναλωτές είναι πιο πιθανών να 

επισκεφθούν και να εμπιστευτούν την επιχείρηση σου όπως και να ξοδέψουν περισσότερα σε 

αγορές, αν έχει καλές κριτικές.  

Από την άλλη, οι αρνητικές κριτικές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση των 

πωλήσεων και την εμπιστοσύνη! Το διαδίκτυο έχει γίνει ένα μέρος όπου όλες οι πληροφορίες 

είναι ύποπτες, έτσι οι περιστασιακές διφορούμενες ή οι φτωχές κριτικές (δεν θες πολλές από 

αυτές) μπορούν να διαβεβαιώσουν τους καταναλωτές ότι οι κριτικές που διαβάζουν είναι 

αληθινές. 

 

Επιπρόσθετα, πέραν από τις πωλήσεις, η εφαρμογή αξιολόγησης των πελατών, σχηματίζει μια 

πολύτιμη κριτική για την επιχείρηση σου και τα προϊόντα, καθώς επίσης και τη προοπτική να 

αναβαθμίσεις το προφίλ σου σε μια μηχανή αναζήτησης όπως το Google. 

 

Η διαδικασία εφαρμογής ενός συστήματος αξιολόγησης πελατών δεν είναι τρομερά περίπλοκη– 

για αρχή, πριν ακόμα κοιτάξετε τη δική σας ιστοσελίδα, να είστε σίγουρος/η ότι η επιχείρηση σου 

εμφανίζεται σε σελίδες τρίτων όπου οι καταναλωτές μπορούν να αξιολογήσουν προϊόντα και 

επιχειρήσεις στην ίδια βιομηχανία με τη δική σας. Για το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως 

και στις  περισσότερες εμπορικές πλατφόρμες διαδικτύου που έχουν αξιολογήσεις καταναλωτών 

που μπορούν εύκολα να ενεργοποιηθούν. Αξίζει να σκεφτείς πως είναι καλύτερα να προωθήσεις 

και να προτρέψεις τους πελάτες να αφήσουν σχόλια.  

 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
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Μικρές ενέργειες που μπορούν να επιφέρουν άμεση δράση χωρίς επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.5.6 Πληροφορίες Προϊόντος 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ  

Γενικά, απαιτείται πολύ λίγος χρόνος για να επιτρέψεις αξιολογήσεις στην ιστοσελίδα και ως 

συνήθως δεν υπάρχει επιπλέον κόστος πέραν από το υφιστάμενο. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω, οι θετικές συνέπειες αυτών των ενεργειών μπορούν πολύ 

γρήγορα να γίνουν αντιληπτές: εμπιστοσύνη από τους καταναλωτές για τα προϊόντα και τη μάρκα 

γενικά, που μπορεί να επιφέρει περισσότερες πιθανές αγορές. Γραπτές κριτικές καταναλωτών – 

ακόμη και οι αρνητικές – μπορούν να επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα σε μηχανές 

αναζήτησης. 

 

Το μειονέκτημα του να επιτρέπεις στους πελάτες να αξιολογούν τα προϊόντα σου, να δίνει την 

δυνατότητα για αρνητική κριτική. Ωστόσο η αρνητική κριτική σε μικρό βαθμό μπορεί να κάνει 

τις αξιολογήσεις πιο ρεαλιστικές και αξιόπιστες,  σε μεγάλο βαθμό μπορεί να αποτρέψει πιθανούς 

καταναλωτές από την ολοκλήρωση της αγοράς των προϊόντων από την εταιρεία σου. 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της δράσης εξαρτώνται εν μέρη από τον αριθμό και τη θετική 

ανταπόκριση των αξιολογήσεων. Εξαιρείται το γεγονός ότι όσο πιο πολλές αξιολογήσεις έχει μια 

ιστοσελίδα, τόσο πιο δημοφιλής γίνεται από τις μηχανές αναζήτησης. Παρόμοιες, μελέτες 

υποδεικνύουν ότι οι καταναλωτές είναι πιο πιθανών να ξοδέψουν 31% περισσότερα σε μια 

επιχείρηση που έχει αξιολογηθεί “άριστα”, έτσι το ποσοστό των θετικών αξιολογήσεων θα έχει 

αντίκτυπο και στις πώλησης και στα έσοδα. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Βασικές 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Αρχικό 
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2018/09/13/online-user-reviews-new-business-

strategy/#15c49db74b0d 

https://www.invespcro.com/blog/the-importance-of-online-customer-reviews-infographic/ 

https://ecommerceguide.com/guides/customer-reviews/ 

https://www.impactbnd.com/blog/customer-reviews-improving-your-sales 

https://econsultancy.com/ecommerce-consumer-reviews-why-you-need-them-and-how-to-

use-them/ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

https://coschedule.com/blog/customer-review-examples/ 

 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη και τις παρατηρήσεις των καταναλωτών που προέρχονται 

από τις χώρες που εξάγουμε τα προϊόντα μας και να μεταφράσουμε τα σχόλια που λαμβάνουμε. 

 
 
 
 
 

1.1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΗΚΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΓΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το καλάθι αγορών θεωρείται επίσης ένα σημαντικό στοιχείο για τα ηλεκτρονικά καταστήματα και 

την επιχείρηση. Το καλάθι αγορών είναι εύχρηστο, φιλικό προς τον χρήστη, με όλα τα 

απαραίτητα χαρακτηριστικά. Οι καταναλωτές μπορούν να τοποθετούν τις παραγγελίες τους για 

πολλαπλά αντικείμενα ταυτόχρονα και με ελάχιστη προσπάθεια, καθώς επίσης και να 

τροποποιούν ή να ακυρώνουν τις παραγγελίες, εάν χρειαστεί. 

 

Από την οπτική γωνία της επιχείρησης, το καλάθι αγορών έχει πολλά πλεονεκτήματα, 

συμπεριλαμβανομένων της ευκολότερης διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων όπως επίσης και 

τις ασφαλείς πληρωμές. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Το να έχεις ενσωματώσει το σωστό διαδικτυακό καλάθι αγορών είναι σημαντικό για κάθε 

επιχείρηση, και υπάρχουν αρκετές αποφάσεις που πρέπει να λάβεις για να επιλέξεις κάποιο από 

αυτά. Τα πλεονεκτήματα ενσωμάτωσης ενός κατάλληλου καλαθιού αγορών είναι πολλαπλά: για 

τον καταναλωτή παρέχει ένα απλό, εύκολο και ασφαλή τρόπο για τη διαδικασία πληρωμής των 

αγαθών; για σένα προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, ασφαλείς πληρωμές και καλύτερα 

δεδομένα και τη διαχείριση πελατών. 

Υπάρχει πολλά plugins για την ενσωμάτωση καλαθιών αγοράς που μπορείς να διαλέξεις για την 

ιστοσελίδα σου, ανάλογα με το τι ψάχνεις. Όταν κάνεις αυτή την επιλογή, είναι σημαντικό να 

https://www.invespcro.com/blog/the-importance-of-online-customer-reviews-infographic/
https://ecommerceguide.com/guides/customer-reviews/
https://www.impactbnd.com/blog/customer-reviews-improving-your-sales
https://econsultancy.com/ecommerce-consumer-reviews-why-you-need-them-and-how-to-use-them/
https://econsultancy.com/ecommerce-consumer-reviews-why-you-need-them-and-how-to-use-them/
https://coschedule.com/blog/customer-review-examples/
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λάβεις υπόψη τα πιο κάτω: 

 

•   Ασφάλεια – είναι σημαντικό για την ασφάλεια δεδομένων των πελατών, την αξιοπιστία 

της εταιρείας και την ασφαλή διεκπεραίωση πληρωμών. Τα plugins ασφάλειας 

ισοδυναμούν με τα  πιστοποιητικά SSL. 

•   Συμβατότητα – με την υπόλοιπη ιστοσελίδα, και συγκεκριμένα με όποιο σύστημα 

πληρωμής χρησιμοποιείς. 

•   Φιλικό προς τον χρήστη – εύκολη κάλυψη πλοήγησης και χρήσης, απλή παρουσίαση 

όπως αυτόματος υπολογισμός τιμών, συμπεριλαμβανομένων χρεώσεων και εκπτώσεων. 

•   Συμβατό με τη γλώσσα και το νόμισμα 

•   Λειτουργικό σε κινητές συσκευές – είναι σημαντικό για τους πελάτες να μπορούν να 

κάνουν αγορές από το κινητό 

 

Όταν κάνεις την επιλογή σου και την εφαρμόσεις, να είσαι σίγουρος/η ότι θα πρέπει επίσης να 

σκεφτείς πως θα χρησιμοποιείς τα δεδομένα που συλλέγεις διαμέσου του καλαθιού αγορών. Για 

παράδειγμα, το να γνωρίζεις το ιστορικό των αγορών ενός χρήστη μπορεί να βοηθήσει στο να 

προωθήσεις  παρόμοια προϊόντα στις επόμενες επισκέψεις του πελάτη. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Απλή ενέργεια που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα χωρίς επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Πληρωμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της δράσης, είναι ο χρόνος απόφαση για το 

ποια plugins ή λύση θα υιοθετήσουμε.  

Το κόστος γενικά είναι ελάχιστο, εξαρτάται από τις χρεώσεις ή τις προμήθειες που μπορεί να 

απαιτούνται για την πληρωμή των plugins. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ ΛΥΣΗΣ 

Τα πλεονεκτήματα του να ενσωματώνεις ένα καλάθι αγορών στη ιστοσελίδα σου, υπερβαίνουν τα 

μειονεκτήματα. Τα θετικά κυρίως του να έχεις εγκατεστημένο αυτό το σύστημα είναι ότι 

επιτρέπει ευκολότερες αγορές και πληρωμές στους καταναλωτές και επομένως υψηλότερες 

πωλήσεις. Ένα καλά επιλεγμένο και σωστά εγκατεστημένο καλάθι αγορών θα αυξήσει την 

ικανοποίηση των καταναλωτών, κάνοντας τις πληρωμές πολύ πιο ασφαλείς, δίνοντας σου 

ευκολότερη και πιο ακριβή πρόσβαση στα δεδομένα των καταναλωτών. 

 

Αν ένα καλάθι αγορών δεν είναι κατάλληλο για το ηλεκτρονικό σου κατάστημα, μπορεί να 

οδηγήσει σε ασυμβατότητα με άλλα μέρη της ιστοσελίδας, περιορισμένες επιλογές για τους 

καταναλωτές και απογοητευτική εμπειρία για τον χρήστη. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν τους 

καταναλωτές στους ανταγωνιστές για τις ανάγκες τους, εγκαταλείποντας το καλάθι, χωρίς να  

επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν την αγορά τους. 
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ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Τα οφέλη της ενσωμάτωσης καλαθιού αγορών στη ιστοσελίδα, αν γίνει σωστά, έχουν εμφανή 

αποτελέσματα σχεδόν αμέσως. Αυτό συμπεριλαμβάνει, φυσικά,  τις αυξανόμενες πωλήσεις, και 

την αξιοποίηση των δεδομένων για στοχευόμενες διαφημίσεις. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Μέτριες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟς 

Αρχικό 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

https://www.practicalecommerce.com/cart_intro 

https://www.practicalecommerce.com/10-Essential-Shopping-Cart-Features 

https://www.skubana.com/e-commerce-shopping-cart-solution-features/ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

https://startbloggingonline.com/add-shopping-cart-website/ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Όπως πάντα, είναι σημαντικό να διαθέτεις όλα τα πιο πάνω χαρακτηριστικά στη γλώσσα της 

χώρας της οποίας επιθυμείς να εξάγεις τα προϊόντα σου. Όσο αφορά τις πληρωμές, το καλάθι 

αγορών πρέπει να είναι διαθέσιμο και στο αντίστοιχο νόμισμα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.practicalecommerce.com/cart_intro
https://www.practicalecommerce.com/10-Essential-Shopping-Cart-Features
https://www.skubana.com/e-commerce-shopping-cart-solution-features/
https://startbloggingonline.com/add-shopping-cart-website/
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1.1.3 ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Είναι απαραίτητο να υπάρχει η μπάρα αναζήτησης στην ιστοσελίδα σου. Αυτό το χαρακτηριστικό 

επιτρέπει στους χρήστες και υποψήφιους πελάτες  να ψάχνουν τη σελίδα της επιχείρησης και τα 

προϊόντα ή να εντοπίζουν κατευθείαν το προϊόν που τους ενδιαφέρει.  Επιπλέον προσφέρει στην 

επιχείρηση, απαντήσεις με χρήσιμες πληροφορίες. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η μπάρας αναζήτησης στην ιστοσελίδας σας μπορεί να μοιάζει με μια απλή διαδικασία, αλλά 

υπάρχουν αρκετές πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή του τρόπου 

εγκατάστασης μιας λειτουργίας αναζήτησης. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν τη συμβατότητα με 

την κινητή τεχνολογία, τη χρήση της αυτόματης συμπλήρωσης, τη δυνατότητα να παρουσιάσει 

σχετικά αποτελέσματα και την ικανότητά να φιλοξενεί ποικίλους τύπους περιεχομένου. Για 

παράδειγμα η αυτόματη συμπλήρωση πολύ πιθανόν να αυξήσει τις σωστά συλλαβισμένες 

έρευνες και επομένως συζητήσεις. Μια ακριβής και σχετική αναζήτηση μπορεί να αυξήσει την 

ικανοποίηση του πελάτη και  επίσης το να έχεις μια έρευνα που θα επιδείξει αποτελέσματα που 

δεν είναι μόνο προϊόντα αλλά και βίντεο, blogs σχόλια ή εικόνες προσφέρει μια πλησιέστερη και 

πληρέστερη εμπειρία πλοήγησης για τους πιθανούς πελάτες. 

 

Συνδυάζοντας όλα τα πιο πάνω ,μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λειτουργία αναζήτησης για να 

κάνεις ανάλυση δεδομένων και να βελτιώσεις την ιστοσελίδα σου. Για παράδειγμα με το να 

εξετάζουμε και να συγκρίνουμε επιτυχείς και αποτυχημένες αναζητήσεις, μπορούμε να 

καταλάβουμε που υπάρχουν θέματα με τις λέξεις κλειδιά, ποια προϊόντα αναζήτησης είναι 

περισσότερο συνδεδεμένα με την εταιρεία σας και ίσως ακόμα πώς και γιατί οι καταναλωτές δεν 

μπορούν να βρουν και να αγοράσουν συγκεκριμένα προϊόντα. 

 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να εφαρμόσεις τη λειτουργία αναζήτησης στην ιστοσελίδα σου, από το 

να έχεις μια αναζήτηση τύπου Google, και να χρησιμοποιείς τη λειτουργία αυτή η οποία 

σχετίζεται με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σου. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα βασισμένα στη προσπάθεια που απαιτείται, την απαιτούμενη τεχνογνωσία, το 

κόστος, την αποδοτικότητα και την προσαρμογή, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα μια άλλη 

αναζήτηση ή το Google, για παράδειγμα. Είναι εύκολο και απαιτεί κάποια εξειδίκευση αλλά 

μπορεί να κοστίζει για μεγάλους φορείς παροχής υπηρεσιών όπως το  Google; από την άλλη το 

να γράψεις τις λέξεις-κλειδιά για τις πιθανές αναζητήσεις δεν κοστίζει τίποτα και μπορεί να 

γραφτεί εύκολα ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Απαιτείται όμως γνώση και εμπειρία για 

το πως να γράψεις τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά για να έχει αποτέλεσμα. 

 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
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Απλές ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα χωρίς επένδυση 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.6.1 Χρησιμοποιώντας αναλύσεις αγοράς και δεδομένων 

1.6.3 Προφίλ καταναλωτών 

1.6.5 SEO και τεχνικές προώθησης (εκπτώσεις / κουπόνια / δωρεάν αποστολή κ.λπ.) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Εκτός και αν γράφεις εσύ τις λέξεις-κλειδιά για την εφαρμογή αναζήτησης, η εφαρμογή  παίρνει 

πολύ λίγο χρόνο. 

Για τις υπηρεσίες μεγάλων εφαρμογών αναζήτησης όπως το Google μπορεί να κοστίσει ακριβά.  

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΙΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Τα πιθανά οφέλη της εγκατάστασης λειτουργίας αναζήτησης στην ιστοσελίδα σας εξαρτώνται 

από το πώς και ποια λειτουργία αναζήτησης έχεις επιλέξει να εφαρμόσεις. Γενικά, μια καλή 

αναζήτηση θα σε οδηγήσει στο να αυξήσεις το δείκτη μετατροπών, την ικανοποίηση πελατών, 

και τα χρήσιμα δεδομένα, Αντίθετα η λειτουργία αναζήτηση που έχει εφαρμοστεί λανθασμένα 

μπορεί να οδηγήσει στον εκνευρισμό των πελατών και την εγκατάλειψη του ηλεκτρονικού 

καλαθιού αγορών ή και ακόμα της σελίδας. 

 

Ανάλογα με τη λύση που θα διαλέξεις, στα μειονεκτήματα μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η αργή 

αναζήτηση, τα ψηλά επίπεδα προσπάθειας εγκατάστασης και η διατήρηση μιας λειτουργίας 

αναζήτησης που δεν ταιριάζει με την υπόλοιπη ιστοσελίδα. 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Τα οφέλη μιας επιτυχημένης εγκατάστασης λειτουργίας αναζήτησης μπορεί να συμπεριλαμβάνει 

αύξηση στο δείκτη μετατροπών, μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών και πολύ πιθανών  

περισσότερα δεδομένα περιήγησης για τις συνήθεις αναζητήσεις των καταναλωτών στη 

ιστοσελίδα σας. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Μέτριες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

Αναπτυγμένη 
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

https://econsultancy.com/five-critical-features-of-site-search/ 

https://financesonline.com/site-search/ 

https://www.lifewire.com/searching-your-site-3466200 

https://internet.com/website-building/how-to-add-a-search-box-to-your-website/ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

https://blog.resellerclub.com/how-to-create-a-search-box-for-your-website/ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Είναι σημαντικό η γλώσσα όπως και οι λέξεις-κλειδιά να είναι μεταφρασμένες για τις χώρες που 

επιχειρείς να κάνεις πωλήσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://econsultancy.com/five-critical-features-of-site-search/
https://financesonline.com/site-search/
https://www.lifewire.com/searching-your-site-3466200
https://internet.com/website-building/how-to-add-a-search-box-to-your-website/
https://blog.resellerclub.com/how-to-create-a-search-box-for-your-website/
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1.1.4 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για τη διαδικτυακή σας επιχείρηση είναι η εισήγηση 

προϊόντων. Αυτή η μέθοδος καταγράφει τα προϊόντα που αγόρασε ή έψαξε ο πελάτης και 

χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να εισηγηθεί παρόμοια ή συμπληρωματικά προϊόντα 

στον καταναλωτή. Για πελάτες που είναι νέοι στη  ιστοσελίδα της επιχείρηση σας, θα δίνονται 

πιο γενικές εισηγήσεις, όπως προϊόντα που είναι σε έκπτωση ή προσφορά. Υποδεικνύεται ότι 

αυτό το χαρακτηριστικό έχει τη δυνατότητα να αυξήσει σημαντικά τους δείκτες μετατροπών, το 

μέγεθος του καλαθιού και επομένως τα έσοδα, δεδομένου ότι έχει χρησιμοποιηθεί σωστά. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εμφανίζονται εισηγήσεις προϊόντων στην ιστοσελίδα. Το να 

εμφανίζονται εισηγήσεις προϊόντων στην αρχική σελίδα, για παράδειγμα, τη στιγμή που δεν έχεις 

κανένα δεδομένο για τις προτιμήσεις του νέου επισκέπτη, είναι διαφορετικό από το να 

εμφανίζονται στη σελίδα προϊόντα παρόμοια με αυτά που βλέπει ο πελάτης γενικά. Η πρώτη 

έκδοση σε πολλές περιπτώσεις είναι κοινή - δείχνει στους νέους χρήστες τα πιο δημοφιλή 

προϊόντα, ή αυτά που είναι σε πώληση ή έκπτωση, ενώ η δεύτερη σου επιτρέπει να προτείνεις 

προϊόντα στους επισκέπτες του ιστότοπου που μπορεί να σχετίζονται με αυτό που αναζητούν. 

Ένα τρίτο παράδειγμα για το πως η εισήγηση προϊόντων μπορεί να εφαρμοστεί είναι διαμέσου 

της χρήσης του καλαθιού αγορών του υποψήφιου πελάτη, επιτρέποντας έτσι οι εισηγήσεις να 

γίνονται με βάση τα αντικείμενα που είναι μέχρι τώρα γνωστά ή στην κατηγορία ενδιαφέροντος. 

Αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή για σύσταση παρόμοιων αντικείμενων, αντικείμενα που άλλοι 

καταναλωτές αγόρασαν ή προσφέροντας κάποιο αξεσουάρ (για παράδειγμα προσφέροντας ένα 

ποντίκι σε ένα καταναλωτή που αγοράζει φορητό υπολογιστή). 

 

Η εισήγηση προϊόντων συχνά χρησιμοποιείται και στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των 

καταναλωτών και των χρηστών και ακόμα στη σελίδα 404 και οι ανεπιτυχής αναζητήσεις για να 

αποτρέψει τους χρήστες να φύγουν από την ιστοσελίδα, φέρνοντας τους πίσω στη σελίδα των 

προϊόντων. Όλες αυτές οι επιλογές απαιτούν διαφορετικά επίπεδα δεδομένων των χρηστών, 

διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης και κατηγοριοποίησης των προϊόντων και διαφορετικά επίπεδα 

προσπάθειας για την υλοποίηση. Εκ τούτου είναι σημαντικό στα προϊόντα όπως και στην 

κατηγοριοποίηση να ανατεθούν λέξεις κλειδιά όπως επίσης να ληφθούν υπόψη οι σχετικοί νόμοι 

περί δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου κατά την εφαρμογή μιας μηχανής σύστασης προϊόντος. 

Η ενότητα εισήγησης προϊόντων μπορεί να βρεθεί διαμέσου του περιεχομένου του συστήματος 

διαχείρισης, και όταν οργανωθεί σωστά, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων, 

την συναλλαγματική ισοτιμία την ικανοποίηση των πελατών και το μέγεθος της αγοράς. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Προαπαιτούμενες ενέργειες δεν χρειάζονται επένδυση. 



 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ CIVIC Computing  20/09/2019 

 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.1.5 Επαναπροσδιορισμός 

1.5.3 Εξατομίκευση πελάτη 

1.6.3 Προφίλ πελάτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Μπορεί να χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια για την οργάνωση των προϊόντων και την πλήρη 

προετοιμασία έτσι ώστε οι εισηγήσεις προϊόντων να είναι σχετικές και αποδοτικές, αλλά γενικά 

το κόστος δεν είναι υψηλό, εάν και εφόσον υπάρχει κόστος. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡH ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Τα θετικά αυτής της λύσουν υπερτερούν των αρνητικών  -  όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω, είναι 

μια εύκαμπτη λύση που μπορεί να εφαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους. Όταν εφαρμοστεί 

σωστά, μπορεί να βελτιωθεί αισθητά ο αριθμός των βασικών μετρήσεων για την επιχείρηση, και 

είναι γεγονός ότι οι «ψηφιακές γενιές» θεωρούν δεδομένη τη δράση αυτή. 

 

Η αρνητική πλευρά αυτής της λύσης είναι ότι απαιτείται η κατηγοριοποίηση όλων των προϊόντων 

και η προστασία προσωπικών δεδομένων από τους πελάτες, έχοντας υπόψη  το GDPR (γενικός 

κανονισμός προστασίας δεδομένων). 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Mε την επιτυχημένη εφαρμογή ενός συστήματος προσωπικών εισηγήσεων μπορεί να αυξηθούν 

τα έσοδα, το ποσοστό επιστροφής πελατών στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα και ο χρόνος που 

ξοδεύουν σε αυτό. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Μέτριες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Καλά αναπτυγμένο 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

https://sleeknote.com/blog/product-recommendations 

https://woocommerce.com/posts/personalized-product-recommendations/# 

https://towardsdatascience.com/what-are-product-recommendation-engines-and-the-

various-versions-of-them-9dcab4ee26d5 

https://sleeknote.com/blog/product-recommendations
https://woocommerce.com/posts/personalized-product-recommendations/
https://towardsdatascience.com/what-are-product-recommendation-engines-and-the-various-versions-of-them-9dcab4ee26d5
https://towardsdatascience.com/what-are-product-recommendation-engines-and-the-various-versions-of-them-9dcab4ee26d5
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

https://conversionxl.com/blog/product-recommendations/ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη πως οι εισηγήσεις προϊόντων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα 

σε σχέση με την τοποθεσία/καταγωγή του καταναλωτή. Είναι επίσης σημαντικό να έχεις την 

ιστοσελίδα σου διαθέσιμη στην γλώσσα του καταναλωτή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://conversionxl.com/blog/product-recommendations/
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1.1.5 ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η χρήση  των «cookies», είναι ένα είδος παρακολούθησης - είναι πιθανόν οι πελάτες που έχουν 

εγκαταλείψει τον ιστότοπο σας ή το καλάθι αγορών, να συναντούν τα προϊόντα τα οποία 

επέλεξαν ή την εταιρεία σας σε διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους 

πιθανούς πελάτες που εγκατέλειψαν την παραγγελία τους - διάλεξαν προϊόντα αλλά δεν 

ολοκλήρωσαν την παραγγελία τους. Η στοχευόμενη διαφήμιση δίνει στην επιχείρηση μια 

επιπλέον ευκαιρία να φτάσει σε αυτούς τους πελάτες, να τους πείσει να επιστρέψουν στο καλάθι 

αγορών να ολοκληρώσουν την παραγγελία τους. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Αν και η εφαρμογή της δράσης αυτής σε μερικές περιπτώσεις είναι αρκετά τεχνική, εννοιολογικά 

είναι απλή: ουσιαστικά, με τη χρήση των  cookies (ή μερικές φορές με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) μπορείς να στείλεις στοχευόμενη διαφήμιση σε ένα υποψήφιο πελάτη που έδειξε 

ενδιαφέρον αλλά δεν ολοκλήρωσε την αγορά προϊόντων του στον ιστότοπο σας. Στην περίπτωση 

που χρησιμοποιείς ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απαιτείται να έχεις την ηλεκτρονική διεύθυνση του 

υποψήφιου πελάτη προκειμένου να τους στείλετε ένα μήνυμα προσαρμοσμένο στις 

προηγούμενες αναζητήσεις και αγορές  τους. Σε άλλες περιπτώσεις, με τη χρήση των “cookies” 

μπορείς να παρακολουθήσεις τους επισκέπτες ακόμα κι όταν έχουν φύγει από τον ιστότοπο σου. 

Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν από τη συμπεριφορά τους στο 

διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα, τι τον ενδιαφέρει τον ιστότοπο σας (ένας χρήστης που έκανε 

κλικ σε αρκετές ιστοσελίδες, για παράδειγμα, είναι πολύ πιθανόν να κατηγοριοποιηθεί ως 

ενδιαφέρον) ο χρόνος που σπατάλησε στη σελίδα σου, ποια προϊόντα έψαξε ή το πόσο συχνά 

επιστέφετε την ιστοσελίδα σου. 

 

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η στοχευόμενη διαφήμιση μπορεί επίσης πραγματοποιηθεί 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το  Facebook. Ωστόσο, αν γίνει σωστά, είναι πιθανόν να 

αυξήσει τις επιστροφές στη σελίδα σας. Από την άλλη πλευρά, η λύση αυτή μπορεί μην 

υλοποιηθεί με επιτυχία: υπερβολική διαφήμιση, διαφημίσεις σε πελάτες που ήδη αγοράζουν το 

προϊόν που διαφημίζετε σε αυτούς, προβάλλοντας κακώς σχεδιασμένες διαφημίσεις ή 

λανθασμένη κατηγοριοποίηση των πελατών σας. Αν αποφευχθούν όμως αυτές οι παγίδες , μπορεί 

να υπάρξει μια αξιόλογη επιστροφή στις επενδύσεις που υπολογίζατε. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Προαπαιτούμενες ενέργειες που απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.1.4 Εισήγηση προϊόντων 

1.5.3 Εξατομίκευση καταναλωτή 



 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ CIVIC Computing  20/09/2019 

 

1.6.3 Προφίλ καταναλωτή 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Μια επιτυχημένη καμπάνια στοχευόμενης διαφήμισης μπορεί να χρειαστεί χρόνο για να 

οργανωθεί αποφασίζοντας ποιους καταναλωτές στοχεύεις, ποτέ και πως, και μετά σχεδιάζεις τη 

διαφήμιση. 

 

Η στοχευόμενης διαφήμισης μπορεί επίσης να στοιχίσει πολλά ανάλογα με το που προσπαθείς να 

πουλήσεις και σε ποια πλατφόρμα. Συνήθως το κόστος υπολογίζεται με βάση των κλικ και πόσοι 

χρήστες κάνουν κλικ στη διαφήμιση. Το ακριβές κόστος των κλικ διαφέρει όπως αναφέρθηκε πιο 

πάνω, έτσι αξίζει να ελέγξετε για την επιχείρησή σας και τον πάροχο προτίμησης σας. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΙΤΗΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Ανάμεσα στα θετικά της στοχευόμενης διαφήμισης είναι ότι είναι ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος 

διαφήμισης και αυτό οφείλεται στη συνεχή αποτελεσματικότητα να επιφέρει επιστροφές στην 

επένδυση σας. Αυτό συμπεριλαμβάνει, και τις περιπτώσεις οπού το κόστος αποφασίζεται ανά 

κλικ, όταν ο χρήσης δεν πατήσει στην διαφήμιση (εκ τούτου η εταιρία δεν χρεώνεται) αλλά την 

έχει δει έτσι και αλλιώς, άρα  η επωνυμία της εταιρείας σας προωθείται. 

 

Από την άλλη, αυτή η κίνηση απαιτεί κάποιο σχεδιασμό και το κόστος μπορεί να αυξηθεί 

ανάλογα με τις περιστάσεις. 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Μια επιτυχημένη καμπάνια στοχευόμενης διαφήμισης, αναμένεις σημαντικά να αυξήσει τις 

επιστροφές των πελατών στη ιστοσελίδα και όπως επίσης τις μετατροπές και τα έσοδα. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Μέτρια 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Ενδιάμεσο 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

Υφιστάμενη 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

https://retargeter.com/blog/7-deadly-sins-of-retargeting/ 

https://instapage.com/blog/what-is-retargeting 

https://www.ecommerce-nation.com/what-is-the-cost-of-a-remarketing-campaign/ 

https://retargeter.com/blog/7-deadly-sins-of-retargeting/
https://instapage.com/blog/what-is-retargeting
https://www.ecommerce-nation.com/what-is-the-cost-of-a-remarketing-campaign/
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

https://blog.hubspot.com/marketing/retargeting-campaigns-beginner-guide 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Όπως πάντα, η κάθε διαφήμιση πρέπει να μεταφράζεται στην κατάλληλη γλώσσα για την χώρα 

και τον χρήστη που προβάλλεται και πάντα επιβάλλεται να ελέγχεις τους νόμους προσωπικών 

δεδομένων της χώρας που θέλεις να εξάγεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog.hubspot.com/marketing/retargeting-campaigns-beginner-guide
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1.1.6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΗΚΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Συχνά οι υποψήφιοι πελάτες ψάχνουν την ιστοσελίδα σας, διαλέγουν ένα ή περισσότερα 

προϊόντα, ξεκινούν τη διαδικασία πληρωμής αλλά μετά εγκαταλείπουν το καλάθι αγορών τους. 

Συστήνεται, να προστεθεί το χαρακτηριστικό που δείχνει στους καταναλωτές ακριβώς σε ποιο 

σημείο της διαδικασίας βρίσκονται και πόσο μακριά είναι από τη πληρωμή. Αυτό μπορεί να 

δώσει κίνητρο στους πελάτες να ολοκληρώσει τη διαδικασία πληρωμής. Επίσης, αυτό μπορεί να 

αυξήσει τον δείκτη μετατροπών και την ικανοποίηση των πελατών. 

 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Μπορεί να φαίνεται μια απλή δράση,  αλλά πολύ συχνά οι επιχειρήσεις αγνοούν το 

χαρακτηριστικό  (μπάρα εξέλιξης) της παραγγελίας ή δεν δίνουν την απαραίτητη σημασία για το 

σχεδιασμό της. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει εκνευρισμό στον πελάτη και πιθανών να τον 

ενθαρρύνει να εγκαταλείψει την σελίδα σας για ένα ανταγωνιστή. Το χαρακτηριστικό της μπάρας 

εξέλιξης της παραγγελίας μπορεί γενικά να εφαρμοστεί στο σύστημα διαχείρισης για τη σελίδα 

σας αλλά είναι σημαντικό να γίνει σωστά. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να σπάσετε την διαδικασία 

της παραγγελίας σε πολλά βήματα - να είστε όμως προσεκτικοί και να δείχνεται στους 

καταναλωτές πόσα βήματα απέμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας.  

Δίνοντας στους καταναλωτές την αίσθηση της εξέλιξης καθώς προχωρούν στη διαδικασία 

παραγγελίας, συνιστάται επίσης να τους επιτρέπεται να επανεξετάζουν την παραγγελίας τους πριν 

την ολοκληρώσουν. 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενέργειες που χρειάζονται προετοιμασία αλλά δεν απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.1.2 Χαρακτηριστικό καλάθι αγοράς 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Κανονικά δεν υπάρχει χρέωση γι αυτή την κίνηση αλλά απαιτείται χρόνος για την εφαρμογή του, 

και την κατάλληλη σχεδίαση του έτσι ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες της ιστοσελίδα σας. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΙΤΗΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Το πλεονέκτημα αυτής της κίνησης συμπεριλαμβάνουν το ελάχιστο κόστος και απαιτείται 

ελάχιστη προσπάθεια για την εφαρμογή της.  

Τα θετικά και αρνητικά εξαρτώνται από την εφαρμογή του.  
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Μια καλά σχεδιασμένη μπάρα εξέλιξης μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ικανοποίηση των 

πελατών και επομένως  τις μετατροπές, ενώ μια κακά σχεδιασμένη μπάρα εξέλιξης μπορεί να 

επιφέρει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Ένα καλά σχεδιασμένο και εφαρμοσμένο χαρακτηριστικό μπάρας εξέλιξης μπορεί να μειώσει  τις 

πιθανότητες εγκατάλειψης του καλαθιού αγορών, όπως επίσης να αυξήσει την ικανοποίηση των 

πελατών και τους δείκτες μετατροπών. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Βασικές 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Υφιστάμενη 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

https://support.fastspring.com/hc/en-us/articles/207438276-Adding-a-Progress-Bar-to-your-

Order-Pages 

https://econsultancy.com/ecommerce-checkout-progress-indicators-essential-not-optional/ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

https://support.fastspring.com/hc/en-us/articles/207438276-Adding-a-Progress-Bar-to-your-

Order-Pages 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Το χαρακτηριστικό αυτό πρέπει να μεταφραστεί στη γλώσσα της χώρας που θες να πουλήσεις τα 

προϊόντα σου. 

 

https://support.fastspring.com/hc/en-us/articles/207438276-Adding-a-Progress-Bar-to-your-Order-Pages
https://support.fastspring.com/hc/en-us/articles/207438276-Adding-a-Progress-Bar-to-your-Order-Pages
https://econsultancy.com/ecommerce-checkout-progress-indicators-essential-not-optional/
https://support.fastspring.com/hc/en-us/articles/207438276-Adding-a-Progress-Bar-to-your-Order-Pages
https://support.fastspring.com/hc/en-us/articles/207438276-Adding-a-Progress-Bar-to-your-Order-Pages

