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1.6 ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

1.6.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Κάθε διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει με την αξιοποίηση της αγοράς και με την ανάλυση δεδομένων. 
Αυτό βοηθά στην προώθηση. Η ανάλυση δεδομένων είναι μια σημαντική επένδυση για την ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων. Μέσω της ανάλυσης δεδομένων, η επιχείρηση μπορεί να έχει πολλά πλεονεκτήματα, 
όπως μείωση του κόστους λειτουργίας, βελτίωση της διατήρησης πελατών, δημιουργία στoχευμένης 
διαφήμισης, και  εύρεση των πελατών. Επίσης, η αξιοποίηση της αγοράς συνεπάγεται την παρατήρηση 
των δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, το οποίο παρουσιάζει τις αλλαγές δυναμικής στις τάσεις των 
πελατών. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η ανάλυση είναι η καταγραφή όλων των σχετικών δραστηριοτήτων επισκεπτών στο ηλεκτρονικό σας 
κατάστημα. Μπορείτε να συγκρίνετε έπειτα τις δραστηριότητες των επισκεπτών με τον στόχο που έχετε 
θέσει για το ηλεκτρονικό κατάστημα- πιθανότατα πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών. Αυτή είναι μια 
ενέργεια-στόχος. Στη συνέχεια, μπορείτε να υπολογίσετε το ποσοστό μετατροπής: το ποσοστό των 
επισκεπτών των οποίων η δραστηριότητα όντως αφορά τον στόχο του καταστήματος. Το ποσοστό 
μετατροπής πρέπει να είναι πάνω από 2%.  Πιθανότατα, οι επισκέπτες δεν θα φθάσουν στον στόχο,  
απευθείας από την  αρχική σελίδα ή τη σελίδα προορισμού. Θα υπάρξουν κάποια βήματα για να φτάσουν 
εκεί: θα χρησιμοποιήσουν την πλοήγηση, θα  επισκεφθούν μια σελίδα προϊόντος, θα προσθέσουν ένα 
προϊόν στο καλάθι, θα ξεκινήσουν μια διαδικασία αγοράς, και θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία αγοράς. 
Αυτά τα βήματα είναι η λεγόμενη διοχέτευση μετατροπής. Το ποσοστό των επισκεπτών που ξεκινούν τα 
βήματα είναι γνωστό ως αναλογία προοπτικής. Το ποσοστό των επισκεπτών που εγκαταλείπουν τα 
βήματα είναι γνωστό ως  αναλογία εγκατάλειψης. Το ιστολόγιο της Ometria παρέχει δεδομένα αναφοράς 
για κάθε ένα από τα βήματα στη διοχέτευση μετατροπής. Εάν το 100% των επισκεπτών εισέλθει στην 
αρχική σελίδα, το 70% πρέπει να προχωρήσει στην πλοήγηση, το 40% πρέπει να ρίξει μια ματιά σε ένα 
προϊόν ή μια υπηρεσία, το 7% να προσθέσει ένα προϊόν στο καλάθι αγορών,  και το 2,5% θα πρέπει να 
ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Απλές πράξεις που δεν έχουν προϋποθέσεις, αλλά απαιτούν μια επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

n/a 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Χρόνος: Λίγες ώρες την εβδομάδα 
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ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ  

Θετικό: Η ανάλυση δείχνει ποια μέρη του ιστότοπου λειτουργούν καλά και ποια όχι. 
 
Αρνητικό: Η ανάλυση δεν δείχνει γιατί τα τμήματα του ιστότοπου  δεν λειτουργούν καλά. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Υψηλότερα ποσοστά μετατροπής 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Υψηλές 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προχωρημένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Καλά ανεπτυγμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Το Blog Ometria σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός conversion funnel: 
http://blog.ometria.com/ecommerce-essentials-how-to-use-a-conversion-funnel  
CRM analytics: http://searchcrm.techtarget.com/definition/CRM-analytics  
Google Analytics: http://www.google.com/analytics  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Mint: http://haveamint.com/  
Reinvigorate: https://www.reinvigorate.net/ 
Foxmetrics: http://foxmetrics.com/   

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

n/a 

 

  

http://blog.ometria.com/ecommerce-essentials-how-to-use-a-conversion-funnel
http://searchcrm.techtarget.com/definition/CRM-analytics
http://www.google.com/analytics
http://haveamint.com/
https://www.reinvigorate.net/
http://foxmetrics.com/
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1.6.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε  τις 
δραστηριότητες και τις ειδήσεις, που αφορούν το κατά πόσο η υπηρεσία / προϊόν,  είναι επιτυχής ή δεν 
ανταποκρίνεται, προκειμένου να το προωθήσετε  καλύτερα και με περισσότερη επιτυχία. Επίσης, το 
όφελος της παρακολούθησης των μέσω κοινωνικής δικτύωσης είναι η δυνατότητα να οργανώνονται 
εκστρατείες έτσι ώστε η προώθηση να μπορεί να είναι επιτυχής. Η παρακολούθηση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλει στον εντοπισμό του πελάτη-στόχου σας, στο χειρισμό των  αρνητικών 
σχολίων, στη γνωριμία με τους πελάτες, στη βελτίωση της στρατηγικής του μάρκετινγκ και στην 
προσέλκυση των πελατών στις υπηρεσίες / προϊόντα. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Το Facebook είναι ένα παράδειγμα κοινωνικού μέσου δικτύωσης, όπως είναι τα : Twitter, Google+, 
LinkedIn, Instagram, Reddit και Tumblr. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αφορούν την προώθηση των  
προϊόντων δωρεάν ή την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων όπως η προσέλκυση νέων πελατών. 
Πρόκειται για την εμπλοκή των (μελλοντικών) πελατών και την οικοδόμηση ενός εμπορικού σήματος - 
και αυτό απαιτεί αρκετή δουλειά. 
 
Η παρουσία κάποιου στα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν θα προκαλέσει αμέσως αλληλεπιδράσεις. 
Πρέπει να προσελκύσετε τους πελάτες σας μέσω μιας συζήτησης. Οι πελάτες θα πατήσουν ότι τους αρέσει 
η σελίδα ή θα την ακολουθήσουν υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβουν ειδικές προσφορές και θα πάρουν 
πρώτα τις σχετικές πληροφορίες. Κάποιος πρέπει να παρέχει ανανεωμένο   περιεχόμενο τουλάχιστον σε 
καθημερινή βάση. Αυτό το περιεχόμενο πρέπει να κάνει κάτι για τον αναγνώστη - να εξοικονομήσει 
χρήματα, να εκπαιδεύσει, να λύσει ένα πρόβλημα ή, τουλάχιστον, να διασκεδάσει.  Το άτομο που 
ανανεώνει το περιεχόμενο  πρέπει να είναι αυθεντικό και να δημοσιεύει νέο, ασυνήθιστο, διαφορετικό 
περιεχόμενο που θα πρέπει πάντα να είναι θετικό. Θα πρέπει να προσπαθήσει να  έχει χιούμορ αλλά 
ταυτόχρονα να προσέχει ποτέ να μην προσβάλλει ή να αποκλείει κανέναν.  Λάθη είναι εύκολο να γίνουν 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν κάποιος κάνει λάθος, η κατανοητή πρώτη σκέψη είναι να διαγράψει 
το λάθος, αλλά αυτή η σκέψη θα πρέπει να κατασταλεί. Οφείλει να προσπαθήσει να βρει μια χρυσή τομή 
ανάμεσα στο να πάρει σοβαρά το λάθος και να μη του δώσει σημασία. Αυτό που πρέπει πάντα να κάνει 
είναι να αναγνωρίσει αμέσως το λάθος και να ζητήσει συγγνώμη. 
 
Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ο πρωταρχικός τόπος όπου οι 
άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τα προϊόντα και τα εμπορικά σήματα. Αν απουσιάζετε από αυτά, δεν θα 
ξέρετε τι λέγεται και δεν θα  μπορείτε να αντιδράσετε σε αυτό. 
 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν τους πελάτες είναι σαν μια υπηρεσία εξυπηρέτησης 
πελατών. Είναι ο τόπος όπου οι πελάτες θα θέλουν να αλληλεπιδρούν και να αναβαθμίσουν το δεσμό τους 
με τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα της επιλογής τους και περιμένουν να λάβουν την κατάλληλη 
εξυπηρέτηση πελατών στα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα έρθουν με τις ερωτήσεις, τις καταγγελίες και 
τις παρατηρήσεις τους και θα περιμένουν μια σοβαρή και γρήγορη απάντηση. Δεδομένου ότι οι πελάτες 
έχουν προσοχή για μικρό διάστημα, περιμένουν άμεση ικανοποίηση και γρήγορες αλληλεπιδράσεις. 
 
Βήματα για να επιτύχετε στα μέσα κοινωνικής  δικτύωσης:  

1. Να έχετε μια στρατηγική  για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να είναι σαφές ποιοι είναι οι στόχοι 
σας και πόσα μέσα πρέπει να δαπανηθούν για την επίτευξη αυτών των στόχων. Προσπαθήστε να 



 
 

Title of the deliverable Partner organization DD/MM/YYYY 

2018-1-UK01-KA205-047672 

κάνετε την αξιολόγηση άμεσα μόνιμα, αφού τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να σας 
απορροφήσουν ένα μεγάλο ποσοστό του χρόνου. 

2. Δημιουργήστε μια σελίδα στο Facebook. Η σελίδα στο Facebook πρέπει να είναι η κύρια 
πλατφόρμα για να δημοσιεύετε εκπτώσεις και νέα και να αλληλεπιδράτε με τους χρήστες μέσω 
σχολίων. Ενώ η αναπαραγωγή των "likes" στο Facebook είναι το σημαντικότερο εργαλείο του 
Facebook για να συνεργαστείτε με τους πελάτες, θα πρέπει να επιλέξετε μια πραγματική 
δέσμευση, δηλαδή εξατομικευμένες προσφορές και αλληλεπιδράσεις. Τα ¨likes” στο Facebook  
εξακολουθούν να είναι σχετικά  και αποδεικνύουν τις αναζητήσεις των πελατών και επίσης  
αποκαλύπτουν αν στους πελάτες αρέσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (σε μεγάλο ποσοστό). 

3. Παρακολουθήστε τις απόψεις  στο Twitter. Το Twitter είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι συχνά θα 
εξαπολύσουν τα αρνητικά, και μερικές φορές τα θετικά, συναισθήματά τους σχετικά με τα 
προϊόντα και τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης  που 
πρέπει να παρατηρείτε τα σχόλια πελατών - ειδικά αυτά που δεν απευθύνονται σε κανέναν 
συγκεκριμένα. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στο Twitter,  αποδεχτείτε τα σχόλια αυτά και 
κατευθύνετε την προσοχή του πελάτη προς εσάς- αν είναι δυνατόν με  άμεσα μηνύματα και όχι 
στο ευρύ κοινό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημοσιεύσει οποιαδήποτε θετική έκβαση αυτών των 
αλληλεπιδράσεων, αλλά χωρίς καυχησιολογία. Για την παρακολούθηση του Twitter μπορεί κανείς 
να χρησιμοποιήσει εργαλεία όπως: Hootsuite, Tweetdeck, Twazzup, Attentiveness. 

4. Δημοσιεύστε περιεχόμενο στο Twitter και το Facebook. Το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι 
υψηλής ποιότητας, καθώς η αλληλεπίδραση του χρήστη με το περιεχόμενο αποφασίζει για το πώς 
το Facebook κατατάσσει το περιεχόμενο. Η ταξινόμηση κατά Tise είναι αποφασιστική για το 
Facebook και καθορίσει πόσοι χρήστες θα πρέπει να δουν το περιεχόμενό σας. Δεν εμφανίζεται 
όλο το περιεχόμενο σε όλους τους χρήστες, ούτε σε όλους τους φίλους ή στους ανθρώπους που 
τους αρέσει η σελίδα.  

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Απλές δράσεις που μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως χωρίς επένδυση.  

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

n/a 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Ο χρόνος εξαρτάται από το αν έχετε ήδη στρατηγική και κανάλι μέσω κοινωνικών δικτύωσης. Εάν και  για 
τις δύο περιπτώσεις η απάντηση είναι,  τότε ο προβλεπόμενος χρόνος εκκίνησης είναι 2 μήνες. 

ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικό: Η μη παρουσία σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η μη εμπλοκή σας με τους (μελλοντικούς) 
πελάτες καθιστά την επιχείρηση άγνωστη για πολλούς χρήστες και ευάλωτη σε επιθέσεις τρίτων. Στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να μειώσετε τη δυσαρέσκεια και να ανταμείψετε όσους είναι θετικοί 
για το κατάστημα ή το εμπορικό σήμα σας.  
 
Αρνητικό: Τα λάθη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να μειώσουν  την εμπιστοσύνη στο 
κατάστημα ή το εμπορικό σήμα σας όταν δεν το χειρίζεστε υπεύθυνα. Η δραστηριότητα των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να αξιολογείται μόνιμα ως προς τα αποτελέσματά της, καθώς μπορεί να 
καταναλώσει μεγάλες ποσότητες χρόνου.  
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Εξυπηρέτηση πελατών, έλεγχος ζημιών, αυξημένη εμπιστοσύνη των πελατών 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Υψηλές 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Ανεπτυγμένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Καλά ανεπτυγμένο  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Twitter: https://twitter.com/    
Facebook: https://www.facebook.com/  
Το πρώτο βήμα για να πετύχεις στο social marketing: 
http://memarketingservices.com/2014/07/24/first-step-success-social-marketing/  
Τα Top 10 Οφέλη του social Media Marketing: 
http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/08/11/the-top-10-benefits-of-social-
media-marketing/    
4 συμβουλές για τη βελτιστοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τον Robert Scoble: 
http://digiphile.wordpress.com/2014/08/18/social-media-optimization-smo-facebook-
scoble/  
Αποκτήστε περισσότερους από 140 χαρακτήρες με τις Κάρτες Twitter: https://dev.twitter.com/cards  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

7 μελέτες επικοινωνίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα κάνουν το μάρκετινγκ πιο έξυπνο: 
http://thenextweb.com/socialmedia/2014/08/20/7-social-media-psychology-studies-will-
make-marketing-smarter/  
Οι καλύτερες πρακτικές ταξιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 
http://www.travelweekly.com/Travel-News/Online-Travel/Focus-on-Social-Media-The-
experts-share-best-practices/  
Οπτικό Κοινωνικό Μάρκετινγκ 101: http://mashable.com/2014/07/17/visual-social-marketing-
101/  
Γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τόσο σημαντικά για την επιχείρησή σας το 2014: 
http://ymarketingmatters.com/why-social-media-is-so-important-for-your-business-in-
2014/  
Γιατί το Facebook και το Twitter είναι σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο: 
http://www.engadget.com/2014/07/18/facebook-testing-buy-button/  

https://twitter.com/
https://www.facebook.com/
http://memarketingservices.com/2014/07/24/first-step-success-social-marketing/
http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/08/11/the-top-10-benefits-of-social-media-marketing/
http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/08/11/the-top-10-benefits-of-social-media-marketing/
http://digiphile.wordpress.com/2014/08/18/social-media-optimization-smo-facebook-scoble/
http://digiphile.wordpress.com/2014/08/18/social-media-optimization-smo-facebook-scoble/
https://dev.twitter.com/cards
http://thenextweb.com/socialmedia/2014/08/20/7-social-media-psychology-studies-will-make-marketing-smarter/
http://thenextweb.com/socialmedia/2014/08/20/7-social-media-psychology-studies-will-make-marketing-smarter/
http://www.travelweekly.com/Travel-News/Online-Travel/Focus-on-Social-Media-The-experts-share-best-practices/
http://www.travelweekly.com/Travel-News/Online-Travel/Focus-on-Social-Media-The-experts-share-best-practices/
http://mashable.com/2014/07/17/visual-social-marketing-101/
http://mashable.com/2014/07/17/visual-social-marketing-101/
http://ymarketingmatters.com/why-social-media-is-so-important-for-your-business-in-2014/
http://ymarketingmatters.com/why-social-media-is-so-important-for-your-business-in-2014/
http://www.engadget.com/2014/07/18/facebook-testing-buy-button/
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ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

n/a 

 

1.6.3 ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η δημιουργία του προφίλ των πελατών βοηθά να ληφθούν αποφάσεις σχεδιασμού σχετικά με υπηρεσίες 
/ προϊόντα. Επίσης, το προφίλ των πελατών είναι πολύ σημαντικό , διότι υπάρχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις, και επομένως η προώθηση είναι πιο επιτυχημένη. Η ανάλυση του προφίλ των πελατών 
βελτιώνει το μάρκετινγκ με τον τρόπο κατανόησης των πελατών, υπογραμμίζοντας ποια είναι τα 
ενδιαφέροντά τους και κατανοώντας τις ανάγκες τους, ώστε η προώθηση να είναι πιο αποτελεσματική. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δημιουργία προφίλ σχεδιάζει να χωρίσει τους πελάτες σε τμήματα προκειμένου να τους στοχεύσει με 
μεγαλύτερη ακρίβεια. Για να γίνει αυτό, πρέπει να εξάγετε όσο περισσότερα   δεδομένα μπορείτε:  
δημογραφικά στοιχεία και γεωγραφικά δεδομένα, ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, τι λένε οι επισκέπτες, 
τι αγοράζουν, τι κάνουν και τι τους  αρέσουν καθώς και τα δεδομένα που αφορούν την τοποθεσία που 
βρίσκεται ο επισκέπτης online και οffline.  
 
Μπορείτε να αποκτήσετε αυτά τα δεδομένα από τους παρόχους δεδομένων ή να τα αποκτήσετε μόνοι σας 
-κάτι που δεν είναι καθόλου προτιμητέο. Οι πάροχοι δεδομένων αποκτούν δεδομένα επισκεπτών μέσω 
scraping (αναζήτηση ανοικτών δεδομένων που έχουν δημοσιευτεί ηλεκτρονικά και αποθηκέυονται), 
cookies (μικρά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών χρηστών για 
την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής τους συμπεριφοράς), δακτυλικά αποτυπώματα (αναγνωρίζοντας 
μοναδικά προφίλ  περιήγησης) και άλλες τεχνικές. 
 
 Τα δεδομένα χρήστη που προκύπτουν, στη συνέχεια ταξινομούνται και συγκρίνονται με μεγάλα σύνολα 
δεδομένων ανώνυμων χρηστών που έχουν συγκεντρωθεί - τα αποκαλούμενα μεγάλα δεδομένα. Οι 
ιδιοκτήτες ιστότοπων μπορούν επίσης να έχουν τα δεδομένα επισκεπτών τους σε σύγκριση με τα μεγάλα 
δεδομένα και να λαμβάνουν προβλέψεις για τη συμπεριφορά των επισκεπτών. Αυτές οι προβλέψεις δεν 
είναι υποθέσεις, είναι πρότυπα πιθανότητας. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση 
των συστάσεων για προϊόντα ή υπηρεσίες και για την εξατομίκευση των στοιχείων ηλεκτρονικού 
καταστήματος και του περιεχομένου επικοινωνίας. Παραδείγματα παρόχων υπηρεσιών δημιουργίας 
προφίλ είναι το Adobe Analytics, το AT Internet, το comScore Digital Analytix Enterprise και το Google 
Analytics Premium. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Ενέργειες που έχουν προαπαιτούμενα και απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
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Αμειβόμενη έρευνα αγοράς με σαφείς στόχους 
Προφίλ μετά από έρευνα αγοράς που πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα σχέδια του για το μελλοντικό σχέδιο 
πωλήσεων.   

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Η δημιουργία του προφίλ του πελάτη πρέπει να γίνει με ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: περίπου 6 
μήνες 

ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

Θετικό: Βελτιστοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος και της επικοινωνίας για μεμονωμένους 
πελάτες. 
 
Αρνητικό: Οι πελάτες ενδέχεται να αισθάνονται ότι το ιδιωτικό τους απόρρητο θα δεν θα ισχύει πλέον, θα 
σταματήσουν να σας εμπιστεύονται και θα φύγουν από το κατάστημα σας. Ειδικά μετά τις αποκαλύψεις 
του Edward Snowden, η εμπιστοσύνη και η προστασία της ιδιωτικής ζωής έχουν γίνει βασικά 
προαπαιτούμενα για τους πελάτες. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  

Βελτίωση τη συνάφειας, της εμπιστοσύνης των χρηστών, και του ποσοστού μετατροπής 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Υψηλές 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Καλά ανεπτυγμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Προφίλ Πελατών: 
http://marketresearch.about.com/od/market.research.glossary/g/Consumer-Profile.htm    
Έρευνα του Harvard σχετικά με ην επισκόπηση των επιχειρήσεων για τα προφίλ των καταναλωτών: 
http://blogs.hbr.org/2013/03/the-customer-profile-your-bran/  
Δεδομένα Προφίλ: http://insideanalysis.com/2014/02/data-profiling-four-steps-to-
knowing-your-big-data/;  
Δακτυλικά αποτυπώματα: http://identifeye.wordpress.com/2014/07/22/tracking-canvas-
fingerprinting/  

http://marketresearch.about.com/od/market.research.glossary/g/Consumer-Profile.htm
http://blogs.hbr.org/2013/03/the-customer-profile-your-bran/
http://insideanalysis.com/2014/02/data-profiling-four-steps-to-knowing-your-big-data/
http://insideanalysis.com/2014/02/data-profiling-four-steps-to-knowing-your-big-data/
http://identifeye.wordpress.com/2014/07/22/tracking-canvas-fingerprinting/
http://identifeye.wordpress.com/2014/07/22/tracking-canvas-fingerprinting/


 
 

Title of the deliverable Partner organization DD/MM/YYYY 

2018-1-UK01-KA205-047672 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Νέα για τη δημιουργία προφίλ: http://identifeye.wordpress.com/category/profiling/  
Το Forbes σχετικά με τα μεγάλα δεδομένα: 
http://www.forbes.com/sites/lisaarthur/2013/08/15/what-is-big-data/  
Adobe Analytics: http://www.adobe.com/solutions/digital-analytics.htm 
AT Internet: http://www.atinternet.com/en/  
comScore Digital Analytix Enterprise: 
http://www.comscore.com/Products/Enterprise_Analytics/Digital_Analytix_Enterprise  
Google Analytics Premium: http://www.google.nl/analytics/premium/ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

n/a 

 

1.6.4 ΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι διαφημιστικές καμπάνιες έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στην επίτευξη στόχων.  Πολλά οφέλη 
προκύπτουν από τη διαφήμιση, όπως: δημιουργία μιας εξαιρετικής πρώτης εντύπωσης, καθοδήγηση 
των πελατών μέσω του ρεύματος πωλήσεων, μετατροπή των ενδιαφερομένων σε πελάτες. Όπως και με 
άλλα εργαλεία μάρκετινγκ στο διαδίκτυο, υπάρχουν πολλοί τρόποι για μια ποιοτική προώθηση που είναι 
σημαντικό να παραδοθεί σε ένα πρόσωπο που θα φροντίσει τις καμπάνιες σας σε καθημερινή βάση. 
Πριν δημιουργήσετε διαφημίσεις, είναι σημαντικό να σκεφτείτε πρώτα γιατί διαφημίζεστε και τι 
επιδιώκετε να επιτύχετε. Με τον καθορισμό μερικών στόχων πριν από τη μετάδοση διαφημίσεων,  είναι 
επίσης σημαντικό να έχετε κάτι για να μετρήσετε την επιτυχία σας. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η Google δημιούργησε το 2012 τα Product Listing Ads (PLAs) ως προσθήκη στο AdWords. Tα PLAs 
γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, καθώς αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση 
μεμονωμένων προϊόντων ή ομάδων προϊόντων – και είναι ίσο ή και ακόμα ξεπερνά το Google AdWords 
ως το δεύτερο πιο αποτελεσματικό εργαλείο για το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού εμπορίου μετά από SEO. Τα 
PLAs εμφανίζονται από τη Google στις σελίδες γενικών αποτελεσμάτων αναζήτησης, στην ενότητα 
Αγορές και σε δικτυακούς τόπους συνεργατών. Τα PLAs αποτελούνται από ένα όνομα προϊόντος , από μια 
τιμή, από το όνομα του διαφημιζόμενου, από μια σύντομη εισαγωγική σελίδα και προαιρετικά από τις 
αξιολογήσεις του προϊόντος  

Τα βήματα που πρέπει να ληφθούν για τη ρύθμιση αυτού του συστήματος:  
1. Προετοιμασία. Η βάση για τα PLAs είναι η επιλογή των προϊόντων που κάποιος θέλει να 

προωθήσει μέσω των PLA. Αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να αποτελούν μέρος του αποθέματος 
κάποιου και θα πρέπει να μεταφορτωθούν στο Κέντρο εμπορίου της Google. Όλα τα ανεβασμένα 
προϊόντα πρέπει να αναφέρουν ένα MPN (Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή). Στη συνέχεια, 
πρέπει να οργανώσετε τα προϊόντα σας στο Merchant Center με ετικέτες που έχουν 
προκαθοριστεί από την Google. Από αυτές τις ομάδες προϊόντων, επιλέγετε τα προϊόντα που 
θέλετε να  προωθήσετε.  Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας ετικέτες, αλλά με αυστηρούς 
περιορισμούς.  

http://identifeye.wordpress.com/category/profiling/
http://www.forbes.com/sites/lisaarthur/2013/08/15/what-is-big-data/
http://www.adobe.com/solutions/digital-analytics.htm
http://www.atinternet.com/en/
http://www.comscore.com/Products/Enterprise_Analytics/Digital_Analytix_Enterprise
http://www.google.nl/analytics/premium/
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2. Δημιουργήστε την καμπάνια. Πρέπει πρώτα να θέσετε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να 
επενδύσετε στην εκστρατεία PLA.  Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσετε μια καμπάνια PLA 
στο λογαριασμό Google AdWords με έναν παρόμοιο τρόπο όπως όταν κάποιος δημιουργεί μια 
καμπάνια Google AdWords. Όμως, για τα PLAs πηγαίνετε στο 'Καμπάνιες' (+ Καμπάνια) και 
επιλέγετε 'Αγορές'. Έπειτα, πρέπει να καθορίσετε το χρηματικό ποσό που είστε διατεθειμένος να 
πληρώσετε ανά κλικ για καθένα από τα μεμονωμένα PLA. Η Google παρέχει δείκτες αναφοράς 
βάσει προηγούμενων καμπανιών  που έχουν γίνει από τους ανταγωνιστές σας. Έπειτα, η 
προσφορά σας μετριέται από τη Google σε δημοπρασία. Εκτός από την προσφορά κάποιου άλλου, 
παράγοντες που σχετίζονται με τη δημοπρασία είναι επίσης, η ποιότητα του καταστήματος σας, 
ο προϋπολογισμός σας, η θέση ενός ατόμου και τη φήμη που έχει αποκτήσει στο Google. Οι 
δημοπρασίες διοργανώνονται κάθε φορά που ένας χρήστης Google εισάγει ένα ερώτημα 
αναζήτησης που αφορά το προϊόν κάποιου. Αυτό μπορεί να συμβεί στο Google ή στις Αγορές 
Google. Εκείνη τη στιγμή, η Google αποφασίζει ποιες διαφημίσεις θα εμφανίζονται στις 
τοποθεσίες διαφημίσεων που έχει δεσμεύσει η Google για τους PLA. Όταν κάποιος κάνει κλικ 
στον σύνδεσμο, πληρώνετε το κόστος για το κλικ - μερικές φορές λίγο λιγότερο και μερικές φορές 
λίγο περισσότερο, ανάλογα με τις ενέργειες των ανταγωνιστών σας. Δεν χρειάζεται να 
δημιουργήσετε μια σελίδα προορισμού ή ένα διαφημιστικό κείμενο όπως για το AdWords της 
Google. Το PLA δημιουργείται αυτόματα και συνδέεται με την υπάρχουσα σελίδα του προϊόντος 
στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Απλές πράξεις που δεν έχουν προϋποθέσεις, αλλά απαιτούν μια επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

n/a 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Σχετικές δαπάνες: εκ των προτέρων κατάρτιση προϋπολογισμού 
Χρόνος που απαιτείται: μία ημέρα 

ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΗΣ 

Θετικό: Οι πελάτες γνωρίζουν ακριβώς τι να περιμένουν. 
 
Αρνητικό: Τα PLAs εμφανίζουν λεπτομερείς πληροφορίες εκτός του καταστήματος ενός ατόμου, στο 
περιβάλλον της Google. Ως αποτέλεσμα, οι επισκέπτες ενδέχεται να μην φτάσουν ποτέ στο ηλεκτρονικό 
κατάστημα  αλλά να παραμείνουν στο Google. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Προσέλκυση νέων πολύτιμων πελατών, υψηλότερο ποσοστό μετατροπής 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 
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Υψηλές  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προχωρημένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Καλά ανεπτυγμένο 

 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Google on PLAs (PDF): 
http://services.google.com/fh/files/misc/product_listing_ads_intro.pdf  
PLAs: http://searchenginewatch.com/article/2320990/4-Ways-to-Expand-PLA-Success-
in-2014  
Διαφημίσεις Google: http://www.marinsoftware.com/downloads/2013-google-shopping-ads-
report.pdf  
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Περίληψη Δημοπρασιών PLA: http://www.celebird.com/resources/pla/pla-auction-
summary.html  
eMarketer on PLAs: http://www.emarketer.com/Article/Google-Tries-Make-PLA-
Advertisers-Lives-Easier-with-Move-Google-Shopping/1011069  

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

n/a 

 

1.6.5 SEO ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ / 
ΚΟΥΠΟΝΙΑ /ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ Κ.ΛΠ.) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (Search Engine Optimization-SEO) είναι μια συνεχής 
διαδικασία στην οποία οι συγκεκριμένες τεχνικές βελτιώνουν τη θέση σας στις μηχανές αναζήτησης. 
Ένα από τα πρώτα βήματα σε κάθε επιτυχημένη καμπάνια SEO είναι να ανακαλύψετε την τρέχουσα 
θέση στην αγορά σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές. Οι κωδικοί προσφορών είναι ένα 
πολύτιμο εργαλείο μάρκετινγκ για οποιοδήποτε μέγεθος καταστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου.  
Eνθαρρύνουν τους ανθρώπους να αγοράζουν υπηρεσίας και προϊόντα. Χρησιμοποιήστε λέξεις-κλειδιά 
που σχετίζονται με την προώθηση (π.χ. κουπόνια, εκπτώσεις, κωδικό προώθησης, πώλησης) για να 
προσελκύσετε έναν νέο τύπο επισκεπτών. Επίσης, μερικά από τα διαφορετικά είδη κωδικών προώθησης 

http://services.google.com/fh/files/misc/product_listing_ads_intro.pdf
http://searchenginewatch.com/article/2320990/4-Ways-to-Expand-PLA-Success-in-2014
http://searchenginewatch.com/article/2320990/4-Ways-to-Expand-PLA-Success-in-2014
http://www.marinsoftware.com/downloads/2013-google-shopping-ads-report.pdf
http://www.marinsoftware.com/downloads/2013-google-shopping-ads-report.pdf
http://www.celebird.com/resources/pla/pla-auction-summary.html
http://www.celebird.com/resources/pla/pla-auction-summary.html
http://www.emarketer.com/Article/Google-Tries-Make-PLA-Advertisers-Lives-Easier-with-Move-Google-Shopping/1011069
http://www.emarketer.com/Article/Google-Tries-Make-PLA-Advertisers-Lives-Easier-with-Move-Google-Shopping/1011069
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που βοηθούν στην προώθηση και την προσέλκυση πελατών είναι δωρεάν μεταφορικά, x τοις εκατό 
έκπτωση και κάποιο δωρεάν δώρο και λήξη προσφοράς.  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Με τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO), βελτιώνεται η κατάταξη του καταστήματος ενός 
ατόμου στα αποτελέσματα αναζήτησης όπως εμφανίζονται από τις μηχανές αναζήτησης. Επειδή η Google 
κατέχει μερίδιο αγοράς 90% στην αγορά αναζήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το SEO αφορά τη 
βελτίωση της κατάταξης του καταστήματος κάποιου στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google. Η Google 
χρησιμοποιεί αρκετούς αλγόριθμους για την παροχή αποτελεσμάτων αναζήτησης. Οι ιδιοκτήτες 
ιστότοπων πρέπει να εκτελούν τρεις ενέργειες όσον αφορά το SEO:  

1. Προσφορά σχετικών πληροφοριών. Πρέπει να παρουσιάσετε τα δεδομένα στο δικτυακό σας 
κατάστημα ως δομημένο σύνολο, όχι ως συλλογή ξεχωριστών στοιχείων. Αυτό επιτυγχάνεται με 
τη χρήση σημασιολογικής σήμανσης που διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες ηλεκτρονικού 
καταστήματος γίνονται κατανοητές από την Google. Η σημασιολογική σήμανση ικανοποιεί τον 
αλγόριθμο Hummingbird της Google. Αυτός ο αλγόριθμος κατανοεί τα σχεσιακά δεδομένα ως 
εισροή για να μπορέσει να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως: Πού μπορώ να αγοράσω το φθηνότερο  
iPhone 5. Η σημασιολογική σήμανση είναι μια γλώσσα HTML που ορίζει σημασιολογικές σχέσεις 
μεταξύ των  πληροφοριών  των στοιχείων και τις τροφοδοτεί στο Google bot που έχει ευρετήρια 
ιστοσελίδων. Το Schema.org παρέχει μια συλλογή ετικετών HTML που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Όταν κάποιος ξεκινά ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή επιθυμεί να ανανεώσει 
ένα υπάρχον ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι πολύ ενδεδειγμένο να χρησιμοποιεί τη συλλογή του 
Schema.org. 

2. Επιλογή των  σωστών λέξεων-κλειδιά. Για να κατηγοριοποιήσετε το περιεχόμενο του 
ηλεκτρονικού καταστήματος σας θα πρέπει να επιλέξετε τις σωστές λέξεις-κλειδιά επειδή ο 
ιστότοπος ευρετηρίου Google bot δεν λαμβάνει υπόψη μόνο τις σχέσεις μεταξύ των δεδομένων, 
αλλά και τις κατηγορίες και τα κείμενα που υπάρχουν. Συγκεκριμένα, το bot διαβάζει κείμενα 
HTML: ετικέτες τίτλου, μετα-ετικέτες, επικεφαλίδες και κυρίως κείμενα. Το bot έχει προβλήματα 
με την κατανόηση εικόνων, με φόρμες αναζήτησης, με  Flash και Java plug-ins , με πληροφορίες 
πίσω από μια σύνδεση, με συνδέσμους Javascript, με πλαίσια και i-frames και με ένα συλλογικά 
αποθηκευμένο μεγάλο αριθμό συνδέσμων. Για κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία πρέπει να 
παρέχονται εναλλακτικές λύσεις HTML που είναι κατανοητές για το bot. Θα πρέπει επίσης να 
περιορίσετε το ποσό των συνδέσμων που δημοσιεύονται μαζί. Η επιλογή των λέξεων-κλειδιών 
είναι πολύ σημαντική. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή λέξεων-κλειδιών 
Google για να μάθετε ποιες λέξεις-κλειδιά είναι οι πιο αποτελεσματικές για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που προσφέρονται  και τις λέξεις-κλειδιά που ενεργοποιούν τις περισσότερες 
επισκέψεις και πωλήσεις. Δυστυχώς, η Google γίνεται όλο και λιγότερο γενναιόδωρη με την 
ανταλλαγή τέτοιου είδους πληροφοριών. Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο πρέπει να 
εγγραφείτε και να συνδεθείτε πρώτα στο Google και στη συνέχεια στο Google Adwords. 
Προσέξτε να μην χρησιμοποιήσετε ακατάλληλες λέξεις-κλειδιά που είναι δημοφιλείς αλλά δεν 
σχετίζονται με το κατάστημα - γιατί η Google θα μπορούσε να υποψιάζεται ανεπιθύμητη 
αλληλογραφία και να τιμωρεί, για παράδειγμα, αφαιρώντας τμήματα ενός καταστήματος από τα 
οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης.  

3.  Σύνδεση. Επειδή ο βασικός αλγόριθμος αναζήτησης Google, το PageRank, αποδίδει συνδέσεις 
υψηλής ποιότητας, πρέπει να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συνδέσεις υψηλής 
ποιότητας από και προς το κατάστημα. Ο αλγόριθμος λειτουργεί γενικά ως εξής: προσδίδει σε 
κάθε διεύθυνση URL μια τιμή. Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν την τιμή είναι 
ο αριθμός των συνδέσμων που συνδέονται με τη διεύθυνση URL και την ποιότητα ή το βάρος 
PageRank που αποδίδεται σε αυτούς τους συνδέσμους. Αλλά προσέξτε να μην παρουσιάσετε 
συνδέσμους που έχετε αγοράσει ως οργανικές συνδέσεις. Πρέπει να αποκλείσετε αυτόν τον τύπο 
συνδέσμων με τον ορισμό της τιμής HTML ως "nofollow" ή να ρισκάρετε να  τιμωρηθείτε από τη 
Google που θα μπορούσε για παράδειγμα να καταργήσει μέρος του καταστήματος από τα 
οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης της.  
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4. Δημιουργήστε τις δικές σας περιγραφές προϊόντος ή υπηρεσίας. Εάν αντιγράψετε μια 
υπάρχουσα περιγραφή, τότε μπορεί να βρεθείτε σε μια μακρά λίστα αποτελεσμάτων 
αναζήτησης. Αν έχετε πάρα πολλά προϊόντα ή υπηρεσίες, περιορίστε τη δημιουργία των δικών 
σας περιγραφών στα πιο δημοφιλή  από αυτά.  

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενέργειες που έχουν προϋποθέσεις και απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Για να έχετε επιρροή στο SEO, πρέπει να προσέχετε τις λέξεις-κλειδιά, το Google AdWords και άλλους 
μηχανισμούς μηχανών αναζήτησης που επηρεάζουν την καλύτερη θέση στο SEO. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Χρόνος που απαιτείται: Η εφαρμογή της σημασιολογικής σήμανσης θα διαρκέσει μερικές ημέρες για ένα 
άτομο που γνωρίζει την κωδικοποίηση HTML. Η παροχή alt HTML για στοιχεία εκτός HTML θα 
διαρκέσει μερικές ημέρες. Η καθιέρωση των σχετικών λέξεων-κλειδιών θα διαρκέσει μια μέρα. Η σύνδεση 
είναι μια συνεχής διαδικασία που θα διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα ανά ενέργεια. 

ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Αρνητικό: Όσο καλύτερα το Google κατανοεί το κατάστημα σας, τόσο περισσότερες πληροφορίες θα 
εμφανίζει εκτός καταστήματος, στο δικό του περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, οι επισκέπτες ενδέχεται να μην 
φτάσουν ποτέ στο ηλεκτρονικό  σας κατάστημα, αλλά θα παραμείνουν στο Google. 
 
Θετική: Η υψηλότερη κατάταξη στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης είναι ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισης νέων πελατών που είναι πρόθυμοι να αγοράσουν. Οι πελάτες που 
φτάνουν μέσω οργανικής αναζήτησης είναι κατά 55% πιο πιθανό να ψωνίσουν περισσότερα και να 
ξοδέψουν περισσότερα. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Περισσότερη επισκεψιμότητα. νέοι πελάτες, υψηλότερη μετατροπή. υψηλότερη μετατροπή ανά πελάτη. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΤΕΣ  ICT 

Υψηλές 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προχωρημένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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Αρχικό 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Schema.org’s  σημασιολογικό HTML: http://schema.org/docs/full.html    
Τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού και της ανάπτυξης της μηχανής αναζήτησης: 
http://moz.com/beginners-guide-to-seo/basics-of-search-engine-friendly-design-and-
development    
Τι σημαίνει η ενημέρωση του Hummingbird της Google για τις μικρές επιχειρήσεις: 
http://mashable.com/2013/10/10/google-hummingbird-and-small-business/  
SEO on Mashable: http://mashable.com/category/seo/   

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

To Spamdexing σύμφωνα με το Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Spamdexing  
Google’s SEO οδηγός για αρχάριους (PDF): 
https://www.google.com/competition/howgooglesearchworks.html  
Μηχανή αναζήτησης: http://searchengineland.com/eating-my-keywords-173936    
Αναβάθμιση του Google’s Hummingbird:  http://searchengineland.com/future-seo-
understanding-entity-search-172997  
Καλές πρακτικές ξενοδοχείων στο SEO: http://www.traveltripper.com/hotel-seo-best-practices-
for-on-page-optimization/  
Η σημασία του SEO στις ταξιδιωτικές επιχειρήσεις: http://www.hallaminternet.com/2013/travel-
seo-importance-seo-travel-industry/  

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

n/a 

 

1.6.6 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σημασία για τις επιχειρήσεις είναι να κάνουν την απεικόνιση δεδομένων ένα ουσιαστικό μέρος των 
επιχειρηματικών στρατηγικών. Η απεικόνιση είναι το πρώτο βήμα για την κατανόηση των δεδομένων. 
Οι αναλυτές δεδομένων χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών όπως γραφήματα, διαγράμματα και 
χάρτες. Είναι σημαντικό να προσαρμόσετε την αναπαράσταση δεδομένων στον πελάτη που θα 
χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες / προϊόν. Ο σκοπός σας έχει σοβαρή επιρροή για την επίτευξη του στόχου 
της απεικόνισης δεδομένων.Τα εργαλεία και οι λύσεις σε αυτόν τον τομέα αναπτύσσονται πραγματικά 
γρήγορα και είναι παραγωγικά.  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η οπτικοποίηση δεδομένων είναι η γραφική αναπαράσταση των δεδομένων. Περιλαμβάνει την 
παραγωγή εικόνων που επικοινωνούν τις σχέσεις μεταξύ των αντιπροσωπευτικών δεδομένων στους 
θεατές των εικόνων. Αυτή η επικοινωνία επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας συστηματικής χαρτογράφησης 
μεταξύ των γραφικών σημείων και των τιμών των δεδομένων στη δημιουργία της απεικόνισης. Η 

http://schema.org/docs/full.html
http://moz.com/beginners-guide-to-seo/basics-of-search-engine-friendly-design-and-development
http://moz.com/beginners-guide-to-seo/basics-of-search-engine-friendly-design-and-development
http://mashable.com/2013/10/10/google-hummingbird-and-small-business/
http://mashable.com/category/seo/
http://en.wikipedia.org/wiki/Spamdexing
https://www.google.com/competition/howgooglesearchworks.html
http://searchengineland.com/eating-my-keywords-173936
http://searchengineland.com/future-seo-understanding-entity-search-172997
http://searchengineland.com/future-seo-understanding-entity-search-172997
http://www.traveltripper.com/hotel-seo-best-practices-for-on-page-optimization/
http://www.traveltripper.com/hotel-seo-best-practices-for-on-page-optimization/
http://www.hallaminternet.com/2013/travel-seo-importance-seo-travel-industry/
http://www.hallaminternet.com/2013/travel-seo-importance-seo-travel-industry/
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χαρτογράφηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι τιμές των δεδομένων θα εκπροσωπούνται οπτικά, 
προσδιορίζει τον τρόπο και σε ποιο βαθμό μια ιδιότητα ενός γραφικού σημείου, όπως το μέγεθος ή το 
χρώμα, θα αλλάξει ώστε να αντικατοπτρίζει την αλλαγή στην τιμή ενός στοιχείου.  
 
 
Για την επικοινωνία των πληροφοριών με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα, η οπτικοποίηση δεδομένων 
χρησιμοποιεί στατιστικά γραφήματα, γραφήματα με πληροφορίες και άλλα εργαλεία. Τα αριθμητικά 
δεδομένα μπορούν να κωδικοποιηθούν χρησιμοποιώντας κουκκίδες, γραμμές ή ράβδους, για την οπτική 
επικοινωνία ενός ποσοτικού μηνύματος. Η αποτελεσματική απεικόνιση βοηθά τους χρήστες να αναλύουν 
και να αιτιολογούν τα δεδομένα και τα αποδεικτικά στοιχεία. Κάνει τα πολύπλοκα δεδομένα πιο προσιτά, 
κατανοητά και χρήσιμα. Οι χρήστες μπορούν να έχουν ιδιαίτερα αναλυτικά καθήκοντα, όπως να κάνουν 
συγκρίσεις ή να κατανοήσουν την αιτιότητα, και την αρχή σχεδιασμού του γραφήματος (δηλ. να 
παρουσιάσουν συγκρίσεις ή να δείχνουν αιτιώδη συνάφεια). Οι πίνακες χρησιμοποιούνται γενικά όπου οι 
χρήστες θα αναζητήσουν μια συγκεκριμένη μέτρηση, ενώ διαγράμματα διαφόρων τύπων 
χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση μοτίβων ή σχέσεων στα δεδομένα για μία ή περισσότερες 
μεταβλητές. 
 
Η απεικόνιση δεδομένων θεωρείται από κάποιους ως κλάδος περιγραφικών στατιστικών, και από άλλους 
ως εργαλείο ανάπτυξης θεμελιωμένων θεωριών. Ο μεγάλος αριθμός δεδομένων που δημιουργείται από 
τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο και ο αυξανόμενος αριθμός αισθητήρων στο περιβάλλον αναφέρονται 
ως "μεγάλα δεδομένα" ή Διαδίκτυο των πραγμάτων. Η επεξεργασία, η ανάλυση και η επικοινωνία αυτών 
των δεδομένων παρουσιάζουν δεοντολογικές και αναλυτικές προκλήσεις για την απεικόνιση των 
δεδομένων. Το πεδίο της επιστήμης των δεδομένων και των επαγγελματιών που ονομάζονται επιστήμονες 
δεδομένων βοηθά στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. 
 
Τα οπτικά δεδομένα είναι σημαντικά στο μάρκετινγκ. Είτε πρόκειται για εκτυπωμένα είτε ψηφιακά, οι 
εικόνες, τα γραφήματα, οι πίνακες και τα διαγράμματα συμβάλλουν στην ευκολότερη κατανόηση και 
επεξεργασία πληροφοριών για τους θεατές. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι, ως είδος, είναι οπτικοί 
μαθητές και επεξεργάζονται οπτικά 60.000 φορές μια εικόνα ταχύτερα από το κείμενο. Επιπλέον, μια 
ομάδα νευροεπιστημόνων στο MIT ανακάλυψε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να επεξεργαστεί 
εικόνες που βλέπουν τα μάτια σε λιγότερο από 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου.  

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Απλές ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα χωρίς επένδυση 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

n/a 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Χρόνος που απαιτείται: λίγες ώρες την εβδομάδα για να έχετε ενημερωμένα δεδομένα. 

ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Θετικό: σαφής απεικόνιση στατιστικών δεδομένων, γρήγορη προβολή πληροφοριών μέσω διαγραμμάτων 
και άλλα οπτικά γραφήματα. 
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Αρνητικό: οι πληροφορίες που παρέχονται με αυτόν τον τρόπο δεν είναι πλήρεις, και απαιτείται  χρόνος 
για την ενημέρωση αυτών των οπτικών πληροφοριών ώστε να είναι χρήσιμες. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Περιορισμός του χρόνου που απαιτείται για την ανάγνωση και την ανάλυση των πληροφοριών 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΤΕΣ ICT 

Μέτριες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εδραιωμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Visme: https://visme.co/blog/best-data-visualizations/   
Η σημασία της απεικόνισης δεδομένων στις στρατηγικές μάρκετινγκ ηλεκτρονικού εμπορίου: 
https://growthhackers.com/articles/the-importance-of-data-visualization-in-ecommerce-marketing-
strategies?r=latest  
Πόσο σημαντική είναι η οπτικοποίηση δεδομένων στις στρατηγικές μάρκετινγκ ηλεκτρονικού εμπορίου?: 
https://blog.apruve.com/the-importance-of-data-visualization-in-ecommerce-marketing-strategies  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Βελτιστοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της  απεικόνισης δεδομένων 
https://visualrsoftware.com/streamlining-e-commerce-visualization/  
 Ανάλυση των δεδομένων ηλεκτρονικού εμπορίου https://towardsdatascience.com/exploratory-data-
analysis-on-e-commerce-data-be24c72b32b2?gi=50c6e8a700ca  

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ  

n/a 

 

https://visme.co/blog/best-data-visualizations/
https://growthhackers.com/articles/the-importance-of-data-visualization-in-ecommerce-marketing-strategies?r=latest
https://growthhackers.com/articles/the-importance-of-data-visualization-in-ecommerce-marketing-strategies?r=latest
https://blog.apruve.com/the-importance-of-data-visualization-in-ecommerce-marketing-strategies
https://visualrsoftware.com/streamlining-e-commerce-visualization/
https://towardsdatascience.com/exploratory-data-analysis-on-e-commerce-data-be24c72b32b2?gi=50c6e8a700ca
https://towardsdatascience.com/exploratory-data-analysis-on-e-commerce-data-be24c72b32b2?gi=50c6e8a700ca

