
Σχετικά με την Εκπαιδευτική Ενότητα
Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τους τρόπους που μπορείτε να αναπτύξτε την
προβολή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας στα παρακάτω ερωτήματα:

Γιατί πρέπει να προβάλλω την επιχείρησή μου στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης;

Πώς μπορώ να καταστρώσω μια στρατηγική προβολής;

Πώς θα επιλέξω τις κατάλληλες πλατφόρμες για την επιχείρησή μου; 

Ποιο είναι το κατάλληλο περιεχόμενο για την προβολή της επιχείρησής μου; 

Πώς μπορώ να αξιοποιώ περιεχόμενο που παράγεται από τους ίδιους τους
χρήστες σχετικά με την επιχείρησή μου, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μου; 

Σε αυτήν την Ενότητα θα έχετε την ευκαιρία να αναλύσετε μεθόδους και
στρατηγικές για την προβολή της επιχείρησής σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
καθώς και να τις αναπτύξτε περαιτέρω.    
 
Δημιουργοί του εκπαιδευτικού υλικού

Η στρατηγική σας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης



Η Ενότητα αυτή σχεδιάστηκε για το ευρωπαϊκό έργο DigiCulTS από την Isabell
Grundschober, ερευνήτρια στο University for Continuing Education Krems. Το έργο
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
προσαρμογή στα Ελληνικά έγινε από τον εταίρο του έργου Μίλητος Συμβουλευτική ΑΕ.
Για επικοινωνία στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση lingas@militos.org
 
Ας ξεκινήσουμε όμως με το πρώτο μέρος της Ενότητας: 

1) Ξεκινώντας

2) Προσδιορίστε τους στόχους σας

3) Κάντε το Reality Check

4) Αναλύστε το κοινό σας

5) Επιλέξτε την πλατφόρμα σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

6) Δημιουργία ελκυστικού περιεχόμενου

7) Δημοσίευση και διαχείριση περιεχόμενου

8) Παρακολουθήστε και μετρήστε την επιτυχία σας

https://digicults.eu/
https://www.donau-uni.ac.at/de/universitaet/organisation/mitarbeiterinnen/person/4295265341
https://www.donau-uni.ac.at/en.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://www.militos.org/
mailto:lingas@militos.org


Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήρθαν για να μείνουν. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία (Statista

(2021)), το 2020 υπήρχαν περίπου 3.6 δισεκατομμύρια άτομα ενεργά στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης. Σύμφωνα με προβλέψεις, το 2025 ο αριθμός αυτός θα φτάσει τα 4.4 δισεκατομμύρια. .

Με τον αριθμό των χρηστών να αυξάνεται με τέτοιους ρυθμούς είναι προφανές πόσο σημαντικό είναι

για μια επιχείρηση να προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία είναι κάτι πολύ

περισσότερο από εργαλεία προβολής και marketing (Lardi & Fuchs, 2013). Συμμετοχή στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης σημαίνει συμμετοχή στον ψηφιακό πολιτισμό και τα τεκταινόμενα γύρω

από αυτόν.  τ 
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1) Ξεκινώντας

Κατά πόσο επωφελείται η επιχείρησή σας από την
προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/#:~:text=In%202020%2C%20over%203.6%20billion,almost%204.41%20billion%20in%202025.
https://books.google.at/books?id=BjCXiqJSt9UC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


Εάν επιθυμείτε η επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική, τότε τα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης είναι αυτά που προσφέρουν τις καλύτερες δυνατότητες στον ψηφιακό κόσμο. Αποτελούν

το κλειδί για την καινοτομία και την παραγωγή αξίας για τον καταναλωτή  (Matarazzo et al.,

2021).

Μην ξεχνάτε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις

με τους μεγάλους προϋπολογισμούς για προβολή και marketing.  (Forbes, 2021).

DigiCulTS podcast: Πώς μια μεσαία επιχείρηση
χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ξεκινώντας το ταξίδι μας στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα ρίξουμε μια ματιά σε

μερικά πρακτικά παραδείγματα. Καλέσαμε την  Sabine Melnicki στο DigiCulTS Podcast. Είναι

συνεργάτης στην εταιρεία TangoTunes - the Digital Tango Music Store. Σκοπός μας ήταν να μάθουμε

περισσότερα για τη στρατηγική της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. .  

„Ο ψηφιακός πολιτισμός αναφέρεται στη γνώση, τις
πεποιθήσεις και τις πρακτικές των ανθρώπων καθώς διενεργούν

μέσω ψηφιακών δικτύων κι ενδεχομένως αναπαριστούν
χειροπιαστές πολιτισμικές μορφές του πραγματικού κόσμου, ή

ακόμη και δημιουργούν νέα μονοπάτια πολιτισμικού στοχασμού
ή πρακτικών, ως εγγενή στοιχεία αυτών των ψηφιακών δικτύων

.” 

(Poepsel, 2018) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320306871?casa_token=TFDCJKafbr0AAAAA:ixX1XI9Ae3lEUaVYyIF9Kx3dMZeuxleWPmUXmCK8m4k3-Npf77H0qKO4x_vg6QOuqH-kyTammPU
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/01/25/why-small-businesses-and-startups-should-invest-in-social-media-marketing/?sh=6b37d523563e
https://soundcloud.com/isabell-gru/digicults-podcast-ep-01-social-media-for-small-or-medium-sized-businesses-yay-or-nay?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://sabinemelnicki.at/en/
https://soundcloud.com/isabell-gru/digicults-podcast-ep-01-social-media-for-small-or-medium-sized-businesses-yay-or-nay?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
http://www.tangotunes.com/
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/630


Ονομάζομαι Isabell Grundschober. Είμαι εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο DigiCulTS και

παρουσιάζω το επεισόδιο podcast σχετικά με τη σημασία της προβολής στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο!

(Γλώσσα: Αγγλικά). 

Συντονιστείτε!

Το podcast παρουσιάζει η  Isabell Grundschober, συνεργάτης στο έργο DigiCulTS. Ρωτήσαμε την

Sabine τα εξής: 

https://www.donau-uni.ac.at/de/universitaet/organisation/mitarbeiterinnen/person/4295265341
https://soundcloud.com/isabell-gru/digicults-podcast-ep-01-social-media-for-small-or-medium-sized-businesses-yay-or-nay?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.donau-uni.ac.at/de/universitaet/organisation/mitarbeiterinnen/person/4295265341


Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων στις
οποίες συμμετέχετε; 

Ποιο κοινό προσπαθείτε να προσεγγίσετε και πώς προσεγγίζετε το
κατάλληλο περιεχόμενο για το κοινό αυτό; 

Πώς θα ορίζατε την επιτυχία στην εμπλοκή σας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης;  

Πώς αξιοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιτύχετε
επιχειρηματικούς στόχους; 

Για όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν προβάλλονται στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τι είναι αυτό που "χάνουν"; 

Συντονιστείτε!
Το podcast είναι δωρεάν διαθέσιμο στο SoundCloud.

DIGICULTS PODCAST

Τα υπέρ και τα κατά των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης για την επιχείρησή σας

https://soundcloud.com/isabell-gru/digicults-podcast-ep-01-social-media-for-small-or-medium-sized-businesses-yay-or-nay?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Στο  podcast του DigiCulTS  ακούσαμε για κάποια από τα πλεονεκτήματα των μέσων κοινωνικής

δικτύωσης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.    

 

Αναζητήσαμε και βρήκαμε μια πιο πλήρη λίστα με τα "υπέρ" και τα "κατά" των μέσων κοινωνικής

δικτύωσης για τις επιχειρήσεις, την οποία και παραθέτουμε (Queensland Government, 2020):

Υπέρ

Υψηλή απήχηση: Τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης έχουν
απήχηση σε εκατομμύρια χρήστες σε
όλον τον κόσμο.

Δυνατότητα προσέγγισης
συγκεκριμένου κοινού: Πολλές
πλατφόρμες (πχ. Facebook, Twitter,
Instagram) επιτρέπουν τον
προσδιορισμό συγκεκριμένων
ομάδων χρηστών.

Χαμηλό ή μηδενικό κόστος: Οι
υπηρεσίες που παρέχουν πολλά από
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι
δωρεάν, ενώ το κόστος
συγκεκριμένων συμπληρωματικών
υπηρεσιών είναι συνήθως χαμηλό.

Εξατομίκευση: Δυνατότητα
επικοινωνίας με πελάτες σε
προσωπικό επίπεδο.  

Ταχύτητα: Η πληροφορία διαχέεται
γρήγορα σε μεγάλα κοινά χρηστών.

Απλή χρήση: Δεν είναι αναγκαίες
εξειδικευμένες γνώσεις ή ειδική
υλικοτεχνική υποδομή. Ένας μέσος
χρήστης που διαθέτει υπολογιστή

Κατά

Κόστος σε χρόνο ή χρήμα: Πιθανότητα
επένδυσης χρόνου και χρήματος με μη
ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Γρήγορη διάχυση πληροφορίας που μπορεί να
μην είναι η κατάλληλη για την επιχείρηση:
Λανθασμένη ή μη κατάλληλη πληροφορία
"ταξιδεύει" το ίδιο σύντομα με την επιθυμητή
πληροφορία. Θα πρέπει επίσης σε κάθε περίπτωση
να είστε στη θέση να διαχειρίζεστε αρνητικά
σχόλια. 

Θέματα νομικής φύσης: Θέματα ιδιωτικότητας,
προστασίας δεδομένων, spam κλπ. 

https://soundcloud.com/isabell-gru/digicults-podcast-ep-01-social-media-for-small-or-medium-sized-businesses-yay-or-nay?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/isabell-gru/digicults-podcast-ep-01-social-media-for-small-or-medium-sized-businesses-yay-or-nay?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.business.qld.gov.au/running-business/marketing-sales/marketing-promotion/online-marketing/social-media


μπορεί να διαχειριστεί και αν
αξιοποιήσει εύκολα τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.  

Σύμφωνα με έρευνες έχει τεκμηριωθεί ότι η επένδυση σε ικανότητες διαχείρισης και αξιοποίησης των

μέσων κοινωνικής δικτύωσης φέρνει θετικά αποτελέσματα:

Τα επόμενα κεφάλαια θα σας βοηθήσουν να αναπτύξτε περαιτέρω τη στρατηγική σας στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ την ίδια στιγμή,

να μειώσετε τα "κατά" και τις αρνητικές επιπτώσεις, όπως παρουσιάστηκαν πιο πάνω. Ας

ξεκινήσουμε! 

"Διάφορες αναλύσεις δείχνουν ότι ο προϋπολογισμός μιας
εταιρείας για τους παραδοσιακούς, offline τρόπους προώθησης

και διαφήμισης, δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν
συγκεκριμένο προϋπολογισμό για την προώθηση και

προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Oι managers κι οι
οικονομικοί διευθυντές πρέπει να το έχουν αυτό υπόψη τους,

στη λήψη αποφάσεων για την κατάστρωση ενός
προϋπολογισμού. Αναλύσεις σε βάθος 7 ετών δείχνουν σταθερή
αύξηση των ατόμων που "ακολουθούν" μια εταιρεία, γεγονός που

επιβεβαιώνει την αξία της επένδυσης στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. "

(Marchan, Hennig-Thurau & Flemming, 2021)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167811620300872?via%3Dihub


Πολλοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης "υποφέρουν" από τη μικρή απήχηση που

έχουν. Επίσης, η στασιμότητα στην απήχηση (σχόλια, αλληλεπίδραση, ακόλουθοι) αποτελεί συχνό

πρόβλημα. Η σημασία όμως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ανταγωνιστικότητα είναι

αδιαμφησβήτητη.  

 

Η ανάπτυξη μια αποτελεσματικής σταρτηγικής προβολής είναι το πρώτο βήμα - αλλά τι ακριβώς είναι

η στρατηγική για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Η στρατηγική σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πώς θα κάνετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να "δουλεύουν"
για την επιχείρησή σας. 



“Η στρατηγική για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοψίζει με τη μορφή ενός

πλάνου, όλα αυτά που επιθυμείτε να πετύχετε μέσα από τη χρήση επιλεγμένων

πλατφορμών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα τα πετύχετε. Είναι το

περίγραμμα στόχων, κοινού και αποδεκτών, περιεχόμενου και αναρτήσεων,

καθώς και του τρόπου που όλα αυτά μπορούν να μετρηθούν. Η σττρατηγική είναι

το εργαλείο που σας επιτρέπει να εντοπίσετε τα στοιχεία που θα εξασφαλίσουν

επιτυχημένη προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. ”

- Smallbusiness.co.uk, 2020

Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος, πρέπει να έχουν στρατηγική για τα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης. Γι αυτό μην παραμελείτε την ανάπτυξη της δική σας στρατηγικής που θα

λειτουργήσει καταλυτικά στην αύξηση των πελατών και των πωλήσεων, αλλά και στην προώθηση της

καινοτομίας και  του ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχείρησής σας. (smallbusiness.co.uk, 2020).

7 βήματα για την επιτυχία 

Τοποθετήστε τους στόχους σας 1

Εντοπίστε δυνατά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές σχετικά με τις δράσεις και

τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επιχείρησή σας. 
2

Αναλύστε το κοινό-στόχο3

Επιλέξτε πλατφόρμα4

Αναπτύξτε ελκυστικό περιεχόμενο5

https://smallbusiness.co.uk/8-steps-to-creating-a-social-media-strategy-for-your-small-business-2549500/
https://smallbusiness.co.uk/8-steps-to-creating-a-social-media-strategy-for-your-small-business-2549500/


Πριν προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες, ας ξεκινήσουμε με κάποιες αρχικές σκέψεις.  

Θέλουμε να μάθουμε τη γνώμη σας: Είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημαντικά και χρήσιμα

για την επιχείρησή σας; Τα έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν; Γιατί ναι ή γιατί όχι; Έχετε

συναντήσει κάποιες "παγίδες" κατά τη χρήση τους;  

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επιχείρησή σας: Ναι ή όχι; S
Θα θέλαμε να μάθουμε τη γνώμη σας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Δημιουργήσαμε έναν

online χώρο για συζήτηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Padlet όπου μπορείτε να

ανταλλάσσετε απόψεις με άλλους επιχειρηματίες. .

Δημοσιεύστε και διαχειριστείτε το περιεχόμενο 6

Μετρήστε τα αποτελέσματα και προσαρμόστε τη στρατηγική σας. 7

Μοιράσου τις εμπειρίες σου και κουβέντιασε με
άλλους επιχειρηματίες όπως εσύ!

https://www.youtube.com/watch?v=U3P5QySmLeU&ab_channel=Padlet


Αυτό είναι ένα στιγμιότυπο οθόνης από μια Online συζήτηση που είχαμε
χρησιμοποιώντας το Padlet. Όταν θέλετε να μοιραστείτε τη δική σας
άποψη με όσους συμμετέχουν, μπορείτε να το κάνετε πατώντας το

κουμπί + στο κάτω μέρος κάθε στήλης.

Συζητήστε μαζί μας στο Padlet !
Δεν είναι αναγκαία η εγγραφή. Μπορείτε να σχολιάζετε εντελώς ανώνυμα.  

ΑΝΟΊΞΤΕ ΤΟ PADLET

 Δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Padlet ξανά; Είναι εύκολο στη χρήση και δεν
χρειάζεται εγγραφή. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ένα σύντομο
βίντεο με οδηγίες στο  YouTube.

https://donau-uni.padlet.org/donauuni/digicuts_socialmedia
https://www.youtube.com/watch?v=KmJY4j_F8Xc


"Research reveals how small businesses are using social media"
Έρευνα για τους τρόπους με τους οποίους διευθυντές και ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τον ρόλο των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης στα υφιστάμενα αλλά και μελλοντικά επιχειρηματικά πλάνα. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

"Why Small Businesses And Startups Should Invest In Social Media Marketing"
Ο Tony M Fountain προτείνει τρεις τρόπους με τους οποίους η προβολή μέσα από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να βοηθήσει μικρές και νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις . 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Using social media to market your business: the basics 
Οδηγός για τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα μέσα

Πηγές και κείμενα

https://dotknowledge.uk/articles/view-article/research-reveals-how-small-businesses-are-using-social-media
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/01/25/why-small-businesses-and-startups-should-invest-in-social-media-marketing/?sh=6b37d523563e


κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Τι μάθατε σε αυτό το κεφάλαιο

Τι μας δίδαξε αυτό το κεφάλαιο

Είναι πολλά τα προτερήματα των μέσω κοινωνικής δικτύωσης για τις μικρές και μεσαίες

επιχειρήσεις.  Πρόσβαση σε ευρύ αλλά και στοχευμένο κοινό, χαμηλό κόστος προώθησης και

προβολής είναι μερικά από αυτά.  

Όμως υπάρχουν και μειονεκτήματα. Χαμένος χρόνος κι επένδυση χωρίς τα επιθυμητά ή

αναμενόμενα αποτελέσματα, διάχυση "κακής" ή λανθασμένης πληροφορίας, πιθανά νομικά

προβλήματα είναι μερικά από τα μειονεκτήματα για τα οποία ο μόνος τρόπος για να

ελαχιστοποιηθούν είναι η ανάπτυξη στρατηγικής για τα μέσα κοινωνικής

https://www.business.qld.gov.au/running-business/marketing-sales/marketing-promotion/online-marketing/social-media


δικτύωσης. Μια τέτοια στρατηγική έχει στόχο την μείωση των μειονεκτημάτων και την αύξηση

των προτερημάτων κατά τη χρήση και αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην

επιχείρηση. 

Με ποιον όμως τρόπο μπορούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να συνεισφέρουν στην

επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων; Το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η

σύνδεση των επιχειρηματικών στόχων με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μάθετε

περισσότερα στην ενότητα που ακολουθεί σχετικά με το ρόλο της στρατηγικής για τα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης. 

Προσδιορίστε  τους  στόχους  σας !



Σκεφθείτε πώς μπορούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους

στόχους σας, αλλά και πώς μπορείτε να μετρήσετε κατά πόσο αυτό επιτυγχάνετε κάθε φορά.  

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα επιχειρηματικών στόχων που οι μικρές επιχειρήσεις θα

επιθυμούσαν να πετύχουν με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  (McCann& Barlow, 2015):

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΠΟ 8

2) Προσδιορίστε τους στόχους σας

 Γιατί θα "ήθελε" η επιχείρησή σας να χρησιμοποιεί τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JSBED-08-2012-0096/full/html


Ενισχυμένο brand: Κάθε επιχείρηση θα επιθυμούσε ένα αναγνωρίσιμο brand για το

οποίο οι άλλοι συζητούν και νιώθουν κάποιο είδος συναισθηματικής σύνδεσης με αυτό.

.

Υψηλότερες πωλήσεις: Επιθυμείτε περισσότερες πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών. 

Νέοι πελάτες: Θέλετε να προσεγγίσετε περισσότερους ανθρώπους ως πιθανούς

πελάτες, όπως για παράδειγμα ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετική κοινωνική

ομάδα από τους υφιστάμενους πελάτες σας, ή ακόμη και πιθανούς πελάτες σε

διαφορετικές χώρες. 

Καλύτερες σχέσεις με πελάτες: Θέλετε να είστε σε επαφή με τους πελάτες σας μετά από

κάποια πώληση.

Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία: Επιθυμείτε να βελτιώσετε την εικόνα σας online στο

επίπεδο της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης που εμπνέεται ως επιχείρηση,

προβάλλοντας την ικανότητα της επιχείρησης να προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες

υψηλής ποιότητας.  

Καινοτομία: Επιθυμείτε να αναπτύξετε νέα (ψηφιακά) προϊόντα ή νέες (ψηφιακές)

υπηρεσίες, ή να αναπτύξετε περαιτέρω υφιστάμενα προϊόντα και υπηρεσίες.  You want

to develop new (digital) services and products or want to elaborate existing products and

services. Οι Papa et al. (2018) έδειξαν στη μελέτη τους ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής

δικτύωσης από τις μικρές επιχειρήσεις επηρεάζει θετικά την καινοτομία. 

Μοιράσου τις εμπειρίες σου και κουβέντιασε με
άλλους επιχειρηματίες όπως εσύ!

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BJM-04-2017-0125/full/html


Τι είναι αυτό που επιθυμείς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 
Μοιραστείτε τους στόχους που θέλετε να επιτύχετε μέσα από τη χρήση των μέσων

κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε ακόμη να εμπνευστείτε από αυτά που έχουν να πουν άλλοι

επιχειρηματίες όπως κι εσείς. Ανοίξαμε για αυτόν τον λόγο ένα forum ανοικτής κι ανώνυμης

διαδικτυακής συζήτησης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Google Jamboard.

 Δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Jamboard ξανά; Είναι εύκολο στη χρήση και δεν
χρειάζεται εγγραφή. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ένα σύντομο
βίντεο με οδηγίες στο YouTube.

https://jamboard.google.com/d/1saXfqEgPOxDLyxKwbER338horzaU9hEm3z73H-KyOCk/edit?usp=sharing
https://youtu.be/8ikEojc9_wI


Ας "ρίξουμε στο τραπέζι" ιδέες και στόχους

Ανοίξτε αυτόν το σύνδεσμο Jamboard-link, πάρτε ένα post-it στο menu αριστερά  και δηλώστε

ποιον επιχειρηματικό στόχο θα επιθυμούσατε να επιτύχετε με τη χρήση των μέσων κοινωνικής

δικτύωσης.  

 

Συνδέοντας επιχειρηματικούς στόχους με στόχους για
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

https://jamboard.google.com/d/1khZc6aLgf3kBkooslzRagGQ8TRuyZFUGdQkvWXbYJm8/edit?usp=sharing


Συντονισμός επιχειρηματικών στόχων με στόχους στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Το σημαντικότερο στοιχείο της στρατηγικής σας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ο

προσδιορισμός έξυπνων στόχων σε αυτά, οι οποίοι αντανακλούν τους επιχειρηματικούς σας

στόχους.  Ακολουθούν δύο παραδείγματα για το πώς μπορούν να αντιστοιχισθούν επιχειρηματικοί

στόχοι με έξυπνους στόχους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης :

Επιχειρηματικός
στόχος

ΕΞΥΠΝΟΙ στόχοι
μέσων

κοινωνικής
δικτύωσης  

Ποσοτικοί
δείκτες

Χρονικό
διάστημα



Επιχειρηματικός
στόχος

ΕΞΥΠΝΟΙ στόχοι
μέσων

κοινωνικής
δικτύωσης  

Ποσοτικοί
δείκτες

Χρονικό
διάστημα

Ανάπτυξη νέων
(ψηφιακών)

αγαθών ή
υπηρεσιών

1. Οργανώστε
μια
επικοινωνιακή
καμπάνια στα
μέσα
κοινωνικής
δικτύωσης με
τουλάχιστον
20 αναρτήσεις
με στόχο την
κατανόηση
της άποψης
του κοινού
που σας
ενδιαφέρει
για κάποιο
υφιστάμενο
προϊόν ή
υπηρεσία. 

2. Συλλέξτε 1000
αντιδράσεις
στις
αναρτήσεις
σας σε
διάστημα 6
μηνών. 

3. Συλλέξτε 200
σχόλια σε
διάστημα 6
μηνών. 

Αριθμός
αναρτήσεων
εβδομαδιαίως

Αντιδράσεις,
προωθήσεις,
αναφορές

Views

Νέοι/χαμένοι
ακόλουθοι

6 μήνες



Επιχειρηματικός
στόχος

ΕΞΥΠΝΟΙ στόχοι
μέσων

κοινωνικής
δικτύωσης  

Ποσοτικοί
δείκτες

Χρονικό
διάστημα

Ενίσχυση brand και
αναγνωρισιμότητας

1. Επιτύχετε
περισσότερες
από 100
προωθήσεις
σε κάθε
ανάρτηση
τους πρώτους
2 μήνες

2. Αναρτάτε
περιεχόμενο
δύο φορές την
εβδομάδα στο
Facebook και
Instagram,
ξεκινώντας
αυτόν τον
μήνα

3. Διπλασιάστε
τον αριθμό
αυτών που
σας
ακολουθούν
στο Instagram
εντός δύο
μηνών

Αριθμός
αναρτήσεων
την εβδομάδα

Αντιδράσεις,
προωθήσεις,
αναφορές

Views

Νέοι/χαμένοι
ακόλουθοι

2 μήνες

Τι είναι οι έξυπνοι στόχοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 
Στο παραπάνω παράδειγμα είδαμε πώς ευρύτεροι επιχειρηματικοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν

μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιθανότατα θα παρατηρήσατε ότι οι στόχοι των μέσων



κοινωνικής δικτύωσης όπως εμφανίζονται στη δεύτερη στήλη είναι αρκετά συγκεκριμένοι. Επίσης,

ονομάζονται "έξυπνοι" στόχοι. Ο προσδιορισμός έξυπνων στόχων είναι μια γνωστή πρακτική στο

χώρο του management (Sull & Sull, 2018). Οι έξυπνοι στόχοι αναφέρονται περισσότερο σε

συγκεκριμένες δράσεις, παρά αφηρημένους στόχους. Για αυτό είναι έξυπνοι (SMART) όπως βλέπουμε

πιο κάτω:

Οι στόχοι μπορούν να οδηγήσουν στην εκτέλεση της στρατηγικής
σας...
...αλλά μόνο εάν αντανακλούν τους ευρύτερους επιχειρηματικούς στόχους και αφήνουν

περιθώριο για προσαρμογές και διορθώσεις, καθώς οι συνθήκες αλλάζουν.  

Γι αυτό, σιγουρευτείτε ότι οι έξυπνοι στόχοι που θέσατε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

αντανακλούν τους επιχειρηματικούς στόχους, ενώ συζητώνται συχνά με συνεργάτες και

αξιολογούνται (Sull & Sull, 2018). Να ελέγχετε τους στόχους σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

συχνά: Μπορέσατε να τους επιτύχετε; Πόσο βοήθησαν στη επίτευξη ευρύτερων επιχειρηματικών

στόχων; 

Specific (συγκεκριμένοι)

Measurable (μετρήσιμοι)

Achievable (υλοποιήσιμοι)

Realistic (ρεαλιστικοί)

Time-bound (χρονικά προσδιορισμένοι)

https://sloanreview.mit.edu/article/with-goals-fast-beats-smart/
https://sloanreview.mit.edu/article/with-goals-fast-beats-smart/


Dream - plan - act! Let's make your business objective real. A first step: Setting up a draft

set of attainable and measurable social media goals.

Εντοπίστε τους στόχους σας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

Καταγράψτε τους στόχους σας. Συνδέστε τους με ευρύτερους επιχειρηματικούς στόχους και

φροντίστε να συμπεριλάβετε κάποιους δείκτες για να μετρήσετε αποτελέσματα σε συγκεκριμένα

χρονικά διαστήματα. . 

Σχεδιάστε κάθε πότε θα αξιολογείτε στόχους και αποτελέσματα με συνεργάτες και συναδέλφους.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να θέτετε έξυπνους στόχους για τη

στρατηγική σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτείνουμε να ρίξετε μια ματιά στα παρακάτω

παραδείγματα :

Ρίξτε μια ματιά σε μερικά παραδείγματα: Έξυπνοι στόχοι για τη στρατηγική σας για τα μέσα



κοινωνικής δικτύωσης
Πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα (Γλώσσα: Αγγλικά) 

ΕΞΥΠΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 "Use and measurement of social media for SMEs "
Οι McCann & Barlow (2015) εξετάζουν γιατί οι μικρές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, καθώς και πώς πρέπει να μετρούν την απόδοση της επένδυσης σε αυτά.   

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

"With Goals, FAST Beats SMART"
Οι Sull & Sull προτείνουν τη μέθοδο FAST για την καταγραφή στόχων. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο
MIT Sloan Management Review το 2018.

Πηγές και κείμενα

https://bulk.ly/social-media-goals/
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JSBED-08-2012-0096/full/html
https://sloanreview.mit.edu/article/with-goals-fast-beats-smart/


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Τι μάθατε σε αυτό το κεφάλαιο

Τι μας δίδαξε αυτό το κεφάλαιο

Μάθαμε πώς να εντοπίζουμε στόχους για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επιτυχής υλοποίηση της

στρατηγικής μας εξαρτάται από το βαθμό που έχουμε συνδέσει τους στόχους στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης με τους ευρύτερους επιχειρηματικούς στόχους, από τον

"έξυπνο" χαρακτήρα των στόχων, αλλά και από τη συχνή αξιολόγηση της πορείας

εκτέλεσης της στρατηγικής και των αποτελεσμάτων σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα

αλλάζουν με γοργούς ρυθμούς, ιδιαίτερα μέσα από τις διαδικασίες του ψηφιακού μετασχηματισμού

της οικονομίας και της κοινωνίας.   

https://sloanreview.mit.edu/article/with-goals-fast-beats-smart/


Τι λειτουργεί καλά; Τι χρειάζεται βελτίωση;
Γνωρίζετε για τους στόχους σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι μπορείτε όμως να κάνετε για

να τους  πετύχετε;  

Το πρώτο βήμα είναι να ρίξετε μια ματιά στις υποδομές και τη γενικότερη ικανότητα της επιχείρησής

σας, ώστε να εντοπίσετε δυνατά σημεία και αδυναμίες, δηλαδή, να κάνετε ένα reality check!

ΕΤΟΙΜΟΣ/Η  ΓΙΑ  ΤΟ  R E A L I T Y  C HE C K!



Επιθυμείτε να πετύχετε συγκεκριμένους στόχους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ευρύτερο στόχο

την ανάπτυξη της επιχείρησής σας; Αλλά πώς μπορεί αυτό να γίνει πραγματικότητα; Είναι αυτοί οι

στόχοι ρεαλιστικοί για την επιχείρησή σας; Μπορούν να επιτευχθούν; Αν ναι, πώς ακριβώς θα

καταφέρει η επιχείρησή σας ν τους πετύχει; 

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα εξαρτώνται από το δυναμικό, τους πόρους και τις

ικανότητες της επιχείρησής σας: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟ 8

3) Κάντε το Reality Check

Ποιο είναι το δυναμικό, οι πόροι και οι ικανότητες
της επιχείρησής σας; 



“Ενώ οι πόροι και το δυναμικό μιας επιχείρησης αναφέρονται σε αυτά που μια

επιχείρηση "έχει" ή "διαθέτει", οι ικανότητες αναφέρονται σε αυτά που μια

επιχείρηση "μπορεί". Με άλλους όρους, οι ικανότητες της επιχείρησης αναφέρονται

στην ικανότητά της να διαχειρίζεται, να συνδυάζει, να αξιοποιεί πόρους με τρόπους

που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ίσως ακόμη πλεονεκτήματα έναντι του

ανταγωνισμού.”

- Edwards (2014)

Πόροι και ικανότητες είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Οι ικανότητες αναδύονται συνήθως με

την πάροδο του χρόνου μέσα από τη χρήση των πόρων. Πρώτα λοιπόν θα ρίξουμε μια ματιά στους

πόρους σας:

Ποιοι είναι οι υλικοί και άυλοι πόροι και οι υποδομές
στην περίπτωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης;

https://opentextbc.ca/strategicmanagement/chapter/resource-based-theory/#:~:text=While%20resources%20refer%20to%20what,%2C%20hopefully%2C%20advantage%20over%20competitors.


Μια από τις πιο συχνές προκλήσεις για μια επιχείρηση είναι η έλλειψη ανθρώπινων και οικονομικών

πόρων (Herold, 2018). Ας δούμε ποιους υλικούς και άυλους πόρους διαθέτετε για να επιτύχετε τους

επιθυμητούς στόχους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τους ευρύτερους

επιχειρηματικούς σας στόχους :

Μπορείτε να ξεκινήσετε την εφαρμογή της στρατηγικής σας με κάποιον βασικό εξοπλισμό.

Υλικοί, χειροπιαστοί πόροι για τα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης:

Εξοπλισμός: Η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η
ανάπτυξη περιεχόμενου απαιτούν κάποιον βασικό εξοπλισμό: Θα
χρειαστείτε έναν σταθερό ή φορητό υπολογιστή με ενσωματωμένα κάμερα
και μικρόφωνο, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο για διάφορες
δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.   

https://themanifest.com/social-media/blog/top-social-media-challenges


Λογισμικό: Θα χρειαστείτε επίσης κάποιο βασικό λογισμικό. Κάποιο από
αυτό είναι δωρεάν και συνήθως συνοδεύει τον υπολογιστή σας.  

Χρόνος: Ο χρόνος είναι από τους σημαντικότερους πόρους για την
υλοποίηση της στρατηγικής σας. Χρειάζεται να επενδύσετε χρόνο στο
σχεδιασμό, την δημιουργία, την ενημέρωση και την αξιολόγηση του
περιεχόμενου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Άυλοι, μη χειροπιαστοί πόροι για τα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης: 

Εταιρικό brand και φήμη: Η φήμη της επιχείρησης επηρεάζει το σύνολο
της δράσης και προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ψηφιακή κουλτούρα και ψηφιακή ταυτότητα της επιχείρησης: Η
επιχείρησή σας έχει πιθανόν ήδη τη δική της ψηφιακή ταυτότητα (για
παράδειγμα μέσα από την παρουσία της στην εταιρική ιστοσελίδα, τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης κλπ.), πάνω στην οποία μπορείτε να συνεχίσετε να
"κτίζετε". 

Συνεργάτες: Εταιρείες στο χώρο της τεχνολογίας ή των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης με τις οποίες συνεργάζεστε ή έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν. 

 



Η ψηφιακή κουλτούρα και η ψηφιακή ταυτότητα μιας επιχείρησης αποτελούν σημαντικά

στοιχεία πάνω στα οποία μπορεί κάποιος να επενδύσει.  

Τι μπορεί να καταφέρει η επιχείρησή σας; 



Μιλήσαμε για τους υλικούς και άυλους πόρους για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με ποιον τρόπο

μπορεί όμως η επιχείρησή σας να τους αξιοποιήσει, ώστε να υλοποιήσει με επιτυχία την στρατηγική

της για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;  

Κάντε στον εαυτό σας τα εξής ερωτήματα:

Αν οι ικανότητες αυτές δεν υπάρχουν στην επιχείρησή σας, τότε δύο πράγματα μπορούν να

συμβούν: 

Ποιο είναι το άτομο ή τα άτομα στην επιχείρησή σας που μπορεί/ούν να καταστρώσει/

ουν σχετικά πλάνα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  ακολουθώντας τη στρατηγική της

εταιρείας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και την επικοινωνιακή της

στρατηγική;  

Ποιος έχει την ικανότητα να αναπτύσσει περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

και τυχόν επικοινωνιακές καμπάνιες; 

Ποιος έχει την ικανότητα να ενημερώνει και να προσαρμόζει αυτό το περιεχόμενο; 

Ποιος μπορεί να διαχειριστεί το ακροατήριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; (πχ. να

απαντά σε σχόλια κι ερωτήσεις κλπ.) 

Ποιος έχει τις γνώσεις και την ικανότητα να παρακολουθεί και να αγιοποιεί στατιστικά

στοιχεία με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

Μπορείτε να προσλάβετε ειδικούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να

υλοποιήσουν μέρος ή το σύνολο των παραπάνω λειτουργιών  

Μπορείτε εσείς κι οι συνεργάτες/συνάδελφοί σας να εκπαιδευτείτε κατάλληλα

ανάλογα φυσικά με τον διαθέσιμο χρόνο που έχετε. 



Η ανάλυση SWOT είναι μια μέθοδος για τον εντοπισμό δυνατών σημείων [strengths (S)] και

αδυναμιών  [weaknesses (W)], καθώς και ευκαιριών [opportunities (O)] και απειλών [threats (T)].

Δυνατά σημεία και αδυναμίες
Εντοπίσατε τους διαθέσιμους πόρους και τις ικανότητες της επιχείρησής σας. Με ποιον τρόπο

επηρεάζουν την επιτυχία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και την επίτευξη των στόχων

σας; Ακολουθούν μερικά παραδείγματα δυνατών σημείων και αδυναμιών μιας επιχείρησης σχετικά

με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Είσαστε έτοιμοι για μια ανάλυση SWOT;

Δυνατά σημεία: Η επιχείρησή σας έχει ισχυρές συνεργασίες με ειδικούς στο χώρο των

μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συνεργάτες κι εργαζόμενοι στην επιχείρηση έχουν

εμπειρία στην ανάπτυξη σχετικού περιεχόμενου. Μερικοί από τους συνεργάτες σας

δείχνουν επιπλέον μεγάλο ενδιαφέρον για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα μέσα



Ευκαιρίες και απειλές
Η επιτυχία της στρατηγικής σας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν εξαρτάται φυσικά μόνο από

ενδο-εταιρικούς παράγοντες όπως τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες, όπως προκύπτουν από τους

διαθέσιμους πόρους και τις διαθέσιμες ικανότητες. Υπάρχουν σημαντικοί εξωτερικοί παράγοντες που

επηρεάζουν το βαθμό επιτυχίας της στρατηγικής για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολουθούν

μερικά παραδείγματα για τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές, όπως αυτές μπορούν να συνδεθούν με τα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης  (Heinze et al., 2017):

κοινωνικής δικτύωσης. Η επιχείρησή σας διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και την

τεχνική υποδομή για την ανάπτυξη περιεχόμενου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η

επιχείρησή σας διαθέτει ήδη λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι έχει έναν

συγκεκριμένο αριθμό ακόλουθων.   

Αδυναμίες: Η επιχείρηση διαθέτει μικρό προϋπολογισμό κι έχει περιορισμένο

διαθέσιμο χρόνο για να επενδύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι από τους

συνεργάτες είναι διστακτικοί για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κανείς στην επιχείρηση

δεν διαθέτει δεξιότητες για την ανάπτυξη, επεξεργασία, ενημέρωση, διαχείριση

περιεχόμενου . 

Ευκαιρίες: Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης. Πρέπει η επιχείρησή σας να βρίσκεται εκεί που βρίσκονται και οι πελάτες της.

Με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να στοχεύσετε σε

συγκεκριμένες ομάδες δυνητικών πελατών και να διευρύνετε την αγορά σας. Η

επικοινωνία και η διάδραση με τους πελάτες σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν

θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.  

Απειλές:  Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαιτούν αρκετό χρόνο, ενώ τα αποτελέσματα

σχετικά με την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων μπορεί να μην είναι τα αναμενόμενα. Ο

ανταγωνισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι υψηλός και η πληροφορία που

κυκλοφορεί έχει τεράστιο όγκο. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην καταφέρετε να

προσεγγίσετε τις επιθυμητές ομάδες αποδεκτών στο βαθμό που θα θέλατε. Επίσης,

πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο οι χρήστες να διαχέουν λανθασμένες

πληροφορίες για την επιχείρησή σας. Τ αρνητικά σχόλια χρηστών μπορούν επίσης να

βλάψουν την εικόνα της επιχείρησή σας και τη φήμη της. 

https://books.google.at/books?id=nDolDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=de&pg=PR4#v=onepage&q&f=false


Πώς να κάνετε μια ανάλυση SWOT
Εδώ μπορείτε να δείτε πώς μπορείτε να κάνετε μια ανάλυση SWOT καθώς και ποια στοιχεία να λάβετε
υπόψη σας για το σχεδιασμό δράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της επιχείρησής σας. 

ΟΔΗΓΟΣ SWOT

Πώς μπορείτε να ξεκινήσετε μια ανάλυση SWOT χρησιμοποιώντας
ένα απλό online εργαλείο
Το Mural προσφέρει ένα εύχρηστο και απλό πρότυπο το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την

ανάλυση SWOT. Μπορείτε να δείτε καλύτερα εστιάζοντας στην εικόνα από κάτω ή να κάνετε κλικ εδώ

 "Δείτε στο mural" .

MURAL

MURAL

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ MURAL 

5%

https://www.business.qld.gov.au/starting-business/planning/market-customer-research/swot-analysis/conducting
https://app.mural.co/t/departmentfurcontinuingeduca1544/m/departmentfurcontinuingeduca1544/1645711255053/3c4d0d88eabe7604ce51a6a09d6cf18f39f74da3?sender=ue4cdf74e33a7605ec2593230
https://app.mural.co/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fapp.mural.co%2Fembed%2Fce578e8e-fccb-4c28-9c29-56ebe6725859&display_name=MURAL&url=https%3A%2F%2Fapp.mural.co%2Fembed%2Fce578e8e-fccb-4c28-9c29-56ebe6725859&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=mural
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fapp.mural.co%2Fembed%2Fce578e8e-fccb-4c28-9c29-56ebe6725859&display_name=MURAL&url=https%3A%2F%2Fapp.mural.co%2Fembed%2Fce578e8e-fccb-4c28-9c29-56ebe6725859&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=mural


Αναλύοντας τους στόχους σας στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης

Αφού εξετάσατε τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές σχετικά με τη χρήση και

τη  αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επιχείρησή σας, θα ήταν χρήσιμο να

επανεξετάσετε τους αρχικούς σας στόχους, ώστε να μπορέσετε στη συνέχεια να αναπτύξετε βήμα-

βήμα τη στρατηγική σας. 

 Δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Mural ξανά; Είναι εύκολο στη χρήση και δεν
χρειάζεται εγγραφή. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ένα σύντομο
βίντεο με οδηγίες στο YouTube tutorial.

https://www.youtube.com/watch?v=mhslj4-OSRM&ab_channel=MURAL


"Social media resources and capabilities as strategic determinants of social media
performance"  
Αυτό το άρθρο (Αγγλικά) των Marchand, Hennig-Thurau & Flemming αναφέρεται στα πιο πρόσφατα
ερευνητικά αποτελέσματα για το ρόλο των πόρων και των ικανοτήτων στην αποτελεσματικότητας
της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έχει δημοσιευτεί στο International Journal of Research
in Marketing το 2021.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Πηγές και κείμενα

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167811620300872#:~:text=Specifically%2C%20we%20consider%20four%20social,(4)%20social%20media%20budget.


Τι μάθατε σε αυτό το κεφάλαιο

Τι μας δίδαξε αυτό το κεφάλαιο

Σε αυτό το κεφάλαιο μάθαμε για τους υλικούς και άυλους πόρους για τα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τις ικανότητες που διαθέτει μια επιχείρηση σχετικά με

αυτά. Κάναμε χρήση της ανάλυσης SWOT για την καλύτερη κατανόηση των δυνατών σημείων,

των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών για την επιχείρηση στο πλαίσιο της χρήσης των

μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης προσφέρονται για την επεξεργασία κι επανεξέταση των

στόχων που θέσαμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.   

Μετά την εξέταση πόρων και ικανοτήτων θα περάσουμε στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης,

και πιο συγκεκριμένα στο κοινό-στόχο που ενδιαφέρει την επιχείρηση. Η γνώση του κοινού που



μας ενδιαφέρει είναι σημαντική τόσο για την επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης, όσο και για την επιλογή του κατάλληλου περιεχόμενου. 

Αναλύστε  το  κοινό -στόχο



 

Το επόμενο βήμα για τη στρατηγική σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το κοινό-

στόχος - δηλαδή το κοινό στο οποίο απευθύνεστε και θέλετε να προσεγγίσετε. Γνωρίζοντας

ποιο είναι το κοινό σας και κατανοώντας το προφίλ των ατόμων που το απαρτίζουν, μπορείτε να

αποφασίζετε τι, που και πότε θα δημοσιεύετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Μια χρήσιμη μέθοδος για να μπορέσετε να κατανοήσετε το προφίλ του κοινού σας είναι η

προσέγγιση της "περσόνας". Η μέθοδος αυτή έχει εφαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό στο marketing πριν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΠΟ 8

4) Αναλύστε το κοινό σας

Ποιο είναι το κοινό-στόχος σας;



την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ψηφιακού marketing. Η προσέγγιση της

περσόνας διευκολύνει την κατανόηση του πελάτη ή του δυνητικού πελάτη, καθώς και αναγκών και

συμπεριφορών  σε επίπεδο ενσυναίσθησης (Heinze et al., 2017). 

Σχετικά με την "περσόνα" του πελάτη

https://books.google.at/books?id=nDolDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=de&pg=PR4#v=onepage&q&f=false


Ποιος αγοράζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας και γιατί;  

Τι είναι η περσόνα ενός πελάτη; 

Οι περσόνες των πελατών αποτελούν σε μεγάλο βαθμό φανταστικές αναπαραστάσεις των πελατών

σας στην πραγματικότητα συγκεντρώνοντας στοιχεία από τα παρακάτω:

 τη δική σας εμπειρία, 

έρευνα αγοράς

πραγματικά στοιχεία υφιστάμενων πελατών

 Στο YouTube video που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τι ακριβώς είναι μια "περσόνα", καθώς και τρία

σχετικά παραδείγματα :

https://youtu.be/Av-1Htt7sOA


YOUTUBE

Creating Customer Personas
Nowadays, personalisation and customisation are becoming increasingly

powerful components of business success online. In order to do these effectively,

you n...

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ YOUTUBE 

Creating Customer Personas

Στο video επισημαίνεται ότι...

...οι περσόνες των πελατών σας είναι οι ιστορίες πίσω
από τους πραγματικούς πελάτες σας.

...μια εταιρεία έχει συνήθως περισσότερες από μια
περσόνες πελατών.

https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FAv-1Htt7sOA%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAv-1Htt7sOA&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FAv-1Htt7sOA%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FAv-1Htt7sOA%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAv-1Htt7sOA&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FAv-1Htt7sOA%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Av-1Htt7sOA


SUBMIT

 

Οι περσόνες των πελατών περιέχουν πολλά περισσότερα από
δεδομένα 

'Οπως διαπιστώσατε παρακολουθώντας το video, μια περσόνα ως εργαλείο περιέχει πολύ

περισσότερα από δημογραφικά στοιχεία και άλλα ποσοτικά χαρακτηριστικά.

Με τη βοήθεια της περσόνας μπορείτε "ντύσετε" τους πελάτες σας με προσωπικές ιστορίες ζωής. Αυτό

στη συνέχεια θα βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση αναγκών (Heinze et al., 2017).

Στην πραγματικότητα φτιάχνετε "μοντέλα" πελατών, σα να ήταν
πραγματικά άτομα.

...η περσόνα του πελάτη εμπεριέχει αποκλειστικά και
μόνο δεδομένα.

https://books.google.at/books?id=nDolDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=de&pg=PR4#v=onepage&q&f=false


Όταν φτιάχνετε την περσόνα του πελάτη θα πρέπει να συμπεριλάβετε στοιχεία όπως τα

δημογραφικά, μοντέλα συμπεριφοράς, κίνητρα και στόχους. Όσο περισσότερη και λεπτομερέστερη

πληροφορία μπορείτε να συμπεριλάβετε, τόσο το καλύτερο. Σκεφθείτε πιο συγκεκριμένα τα

παρακάτω:

Ηλικία και φύλο

Ενδιαφέροντα

Συμπεριφορά online (πότε και πόσο)

Με ποιον τρόπο και για ποιους λόγους χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν δεν διαθέτετε κάποιες από τις παραπάνω πληροφορίες, μπορείτε να δοκιμάσετε τη μέθοδο του

"social listening" Ακολουθεί μια σύντομη εισαγωγή στη μέθοδο που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε

τι είναι το social listening. Στα Ελληνικά θα μπορούσε να το αποδώσει κανείς ως μια μέθοδος για να

αφουγκράζεται κάποιος ρητές και άρρητες πληροφορίες για ένα άτομο, μια ομάδα ατόμων ή και μια

επιχείρηση με τη βοήθεια κυρίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

Τα βασικά στοιχεία μιας περσόνας

YOUTUBE

Marketing - What is Social Listening?

https://blog.hubspot.com/service/social-listening
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jSpLf3dHTY8


Παραδείγματα περσόνας πελάτη/αγοραστή
Εδώ μπορείτε να βρείτε διάφορα παραδείγματα που θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τα βασικά
συστατικά μιας περσόνας. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Εξασκηθείτε στο social listening 
Συλλέξτε πληροφορίες για το κοινό που σας ενδιαφέρει με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Marketing - What is Social Listening?
Dr. Phillip Hartley explains what is Social Listening.

https://thebusinessprofessor.com/en_US/principles-of-marketing/what-is-social-

listening

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ YOUTUBE 

https://blog.hubspot.com/service/social-listening
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FjSpLf3dHTY8%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjSpLf3dHTY8&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FjSpLf3dHTY8%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FjSpLf3dHTY8%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjSpLf3dHTY8&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FjSpLf3dHTY8%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube


Θα θέλαμε να σας δείξουμε έναν γρήγορο κι εύκολο τρόπο για να φτιάχνετε τις δικές σας περσόνες.

Αντλώντας από τις δικές σας εμπειρίες, αλλά και μέσα από συζητήσεις κι ανταλλαγή ιδεών και

απόψεων με συνεργάτες και συνάδελφους, μπορείτε να εντοπίστε και να καταγράψτε αρκετά στοιχεία

για τις περσόνες που θέλετε να φτιάξετε. 

Δημιουργήστε τις δικές σας περσόνες πελατών!

Κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο του DigiCulTS και χρησιμοποιήστε το ως έχει, ή

προσαρμόστε το στις ανάγκες και το προφίλ της επιχείρησής σας. 
1

Αναζητήστε στοιχεία και υλικό: Ζητήστε από συνάδελφους και συνεργάτες να

συμμετάσχουν σε μια γρήγορη συνάντηση όπου όλοι θα κληθούν να καταθέσουν

απόψεις, εντυπώσεις, ιδέες, εμπειρίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο που

κατεβάσατε και να συμπληρώνετε με ιδέες και υλικό χρησιμοποιώντας post-it. Μπορείτε

να συμφωνήσετε εξαρχής να συλλέξετε υλικό για μια περσόνα, ή να μαζέψετε υλικό το

οποίο στη συνέχεια θα κατανεμηθεί σε διαφορετικές περσόνες. 

2

Ζητήστε την άποψη τρίτων: Δείξτε τις περσόνες που φτιάξατε σε άλλους συνεργάτες ή

συνάδελφους. Ρωτήστε τους κατά πόσο πιστεύουν ότι αυτές θα μπορούσαν να
3



Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να προσαρμόστε αυτό το πρότυπο στις ανάγκες σας. 

To πρότυπο του DigiCulTS για την περσόνα του πελάτη

Το πρότυπο που φτιάξαμε αποτελείται από τις εξής ενότητες:

δημογραφικά και ψυχογραφικά στοιχεία

Τρόπος ζωής και προτιμήσεις

Συμπεριφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 

ανταποκρίνονται σε πραγματικούς πελάτες, ή αν τους φαίνονται "ψεύτικες" και

"επιφανειακές". Αξιοποιήστε τις απόψεις τους για να βελτιώσετε τις περσόνες σας. 

Ελέγξτε την τελική περσόνα: Μοιραστείτε την τελική περσόνα με ολόκληρη την ομάδα

κι αναζητήστε τρόπους με τους οποίους θα θέλατε να "προσεγγίσετε" την περσόνα ή τις

περσόνες με αυτά τα χαρακτηριστικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

4



Customer Research Methods
Στο άρθρο (Αγγλικά) μπορείτε να βρείτε μεθόδους έρευνας για την δημιουργία περσόνας!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  
Κατεβάστε εδώ το πρότυπο της περσόνας του DigiCulTS .

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Digital and Social Media Marketing: A Results-Driven Approach  

Πηγές και κείμενα

https://www.business.qld.gov.au/starting-business/planning/market-customer-research/researching-customers/customer-research
https://academy.digicults.eu/wp-content/uploads/2022/DigiCulTS_CustomerPersona_Template.pptx


Οι Heinze et al. (2017) περιγράφουν την περσόνα του αγοραστή στο βιβλίο τους για το ψηφιακό
marketing ακι την προβολή/προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Τι μάθατε σε αυτό το κεφάλαιο

Τι μας δίδαξε αυτό το κεφάλαιο

Μια σημαντική πτυχή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η

κατανόηση του κοινού στο οποίο θέλετε να απευθυνθείτε. Η περσόνα είναι ένα

αποτελεσματικό εργαλείο που θα σας επιτρέψει να εντοπίσετε τις επιθυμίες, τις προσδοκίες,

αλλά και στοιχεία της προσωπικότητας των πελατών σας σε σχέση με τη διάδραση

και την επικοινωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.   

Οι περσόνες των πελατών αποτελούν μια μορφή φαντασιακής αναπαράστασης ενός

https://books.google.at/books?id=nDolDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=de&pg=PP1#v=onepage&q&f=false


πραγματικού ατόμου με στοιχεία που αντλούνται από τις δικές σας εμπειρίες, δεδομένα και

πληροφορίες γύρω από τους πελάτες σας, αλλά και ευρήματα έρευνας που πιθανότατα

ανταποκρίνεται στις δικές σας αναζητήσεις ή σε παρόμοιο κοινό πελατών.  

Από την περσόνα του πελάτη στα κοινωνικά δίκτυα
Με την βοήθεια του πρότυπου για την περσόνα μάθατε περισσότερα για το κοινό που σας

ενδιαφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, πιθανότατα έχετε εντοπίσει και ποια κοινωνικά

δίκτυα προτιμά. Ας προχωρήσουμε λοιπόν να δούμε ποιες πλατφόρμες πρέπει να επιλέξετε. 

Επιλέξτε  τις  σωστές  πλατφόρμες  κοινωνικής  δικτύωσης



Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, YouTube, ή Tiktok: Ποια πλατφόρμα είναι η

κατάλληλη για την επιχείρησή σας; Είναι απαραίτητο να προβάλετε την επιχείρησή σας σε όλα τα

κοινωνικά δίκτυα; Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να αναθεωρήσετε αν χρειάζεται την επιλογή της

πλατφόρμας/των πλατφορμών που ήδη χρησιμοποιείτε, ή να επιλέξτε πλατφόρμες σε περίπτωση που

δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα. 

Πριν ξεκινήσουμε, το πιο σημαντικό:
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5) Επιλέξτε την πλατφόρμα σας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης

Που θα μοιραστείτε πληροφορίες για την επιχείρησή
σας;



Επιλέξτε την πλατφόρμα ή τις πλατφόρμες που θέλετε έξυπνα! Συνήθως κάθε πλατφόρμα απαιτεί το

δικό της στυλ για το περιεχόμενο, οπότε θα ήταν αρκετά απαιτητικό και δύσκολο να προσπαθήστε να

ανταποκριθείτε ταυτόχρονα στις απαιτήσεις πολλών πλατφορμών  (smallbusiness.co.uk, 2020). 

Για να μπορέσετε να καταλήξετε, καλό θα ήταν να αποκτήσετε εποπτεία των πιο διάσημων μέσων

κοινωνικής δικτύωσης, των χαρακτηριστικών τους και της μορφολογίας των χρηστών που

συνήθως προσελκύονται από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες.

Μάθετε περισσότερα για τις πιο γνωστές πλατφόρμες μέσων
κοινωνικής δικτύωσης
IΣτο video που ακολουθεί, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα Facebook, Instagram, LinkedIn,

Twitter, Pinterest, και YouTube. Προσελκύουν διαφορετικούς χρήστες, καθώς και διαφορετικό αριθμό

χρηστών, απαιτούν διαφορετικό περιεχόμενο και λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο, κυρίως σε

σχέση με τους αλγόριθμους που ρυθμίζουν την εμφάνιση του περιεχόμενου. 

Δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείτε όλες τις διαθέσιμες
πλατφόρμες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. 

YOUTUBE

The BEST Social Media Platforms for Business in 2022 | W…

https://smallbusiness.co.uk/8-steps-to-creating-a-social-media-strategy-for-your-small-business-2549500/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3fJqcPF_dgU


Ελέγξτε τις γνώσεις σας για τις διαφορετικές πλατφόρμες των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης!
Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαφορετικές πλατφόρμες; 

The BEST Social Media Platforms for Business in
2022 | Which Is Best For YOUR Business?
Billions of people use social media, but what is the best social media platform for

business? In this video, we're giving a full breakdown of the major socia...

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ YOUTUBE 

Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστές; Σημειώστε όλες όσες κατά

τη γνώμη σας είναι σωστές. 

Το Facebook είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο με
περισσότερους από 2 εκ. χρήστες. 

To Instagram είναι ως επί το πλείστον μια πλατφόρμα
που υποστηρίζει τις εικόνες. Θέλει αρκετή προσπάθεια
για να τραβήξτε την προσοχή στο Instagram. 

 Οι χρήστες του Instagram ανήκουν σε μεγαλύτερες
ηλικιακές ομάδες.
 

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F3fJqcPF_dgU%3Fstart%3D328%26feature%3Doembed%26start%3D328&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3fJqcPF_dgU&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F3fJqcPF_dgU%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F3fJqcPF_dgU%3Fstart%3D328%26feature%3Doembed%26start%3D328&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3fJqcPF_dgU&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F3fJqcPF_dgU%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube


To Linkedin είναι μια πλατφόρμα με επαγγελματικό
χαρακτήρα. Η ροή των αναρτήσεων και των νέων δεν
έχει τόσο ανταγωνιστικό χαρακτήρα όσο το Facebook.  

Οι αλγόριθμοι στο Facebook και το Instagram είναι
πολύ ανταγωνιστικοί. Το γεγονός ότι κάποιοι σας
ακολουθούν δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι βλέπουν το
περιεχόμενό σας στη ροή ειδήσεων.  

Το LinkedIn έχει ένα κοινό που συνήθως
χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο μόρφωσης και
υψηλό εισόδημα. Αν οι πελάτες σας είναι εταιρείες ή
επαγγελματίες, το LinkedIn είναι σημαντικό για την
επιχείρησή σας. 

Το Twitter είναι μια πλατφόρμα που λειτουργεί σε
πραγματικό χρόνο με με σύντομο ρυθμό απόκρισης,
ενώ χρειάζεται οπτικό περιεχόμενο για να ξεχωρίσει η
ανάρτησή σας.   

Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το Pinterest ως
μηχανή αναζήτησης για ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
Το Pinterest χρησιμοποιείται περισσότερο από άνδρες. 

Το Youtube είναι η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης. 

Ένα από τα μειονεκτήματα του YouTube είναι ότι η
παραγωγή video είναι ακριβή και χρονοβόρα. 



SUBMIT

 

Οι γνώσεις για τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σημαντικές, παρόλα

αυτά όμως, μπορεί να είναι αρκετά εξαντλητικό να αποφασίσετε ποια ή ποιες από αυτές ταιριάζουν

στην επιχείρησή σας. Ακολουθούν 4 παράγοντες που θα σας βοηθήσουν να περιορίσετε την

γκάμα των επιλογών σας και να εντοπίσετε αυτές τις πλατφόρμες που είναι οι πιο κατάλληλες για

την επιχείρησή σας και τους στόχους σας.

4 παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη
επιλέγοντας τις κατάλληλες πλατφόρμες μέσων
κοινωνικής δικτύωσης



4 παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή πλατφόρμας
κοινωνικής δικτύωσης



Το κοινό-στόχος

Πρέπει να προβάλλεστε στις πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το κοινό που σας ενδιαφέρει.

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύσατε το κοινό σας με τη βοήθεια του εργαλείου της

περσόνας. Ένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην περσόνα του πελάτη ή του

δυνητικού πελάτη είναι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που προτιμά.

 Αξιοποιήστε αυτό το στοιχείο στη διαδικασία επιλογής πλατφόρμας. 

Βήμα 1



Ο ανταγωνισμός

Η ανάλυση του ανταγωνισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σημαντική. Ποιες

πλατφόρμες χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές σας; Ελέγξτε σε ποιες από αυτές έχουν

τους πιο ενεργούς χρήστες.  

Βήμα 2



Διαθέσιμες ικανότητες και δεξιότητες

Ποιες δεξιότητες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι διαθέσιμες στην

επιχείρησή σας;  Στην ενότητα που κάνατε το Reality Check εντοπίσατε ήδη κάποιες

από αυτές. Θα ήταν λάθος να επιλέξετε κάποια πλατφόρμα με την οποία συνάδελφοι και

συνεργάτες είναι ελάχιστα εξοικειωμένοι, εκτός κι αν σχεδιάζετε κάποια σχετική

εκπαίδευση.  

Βήμα 3



Διαθέσιμοι πόροι

Ποια είναι οι διαθέσιμοι πόροι σε χρόνο και χρήμα; Στη σχετική ενότητα

ασχοληθήκατε κι εντοπίσατε τους διαθέσιμους πόρους σε χρόνο και χρήμα. Υπάρχει

πάντα η δυνατότητα να αναθέσετε όλες τις δράσεις προβολής στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης , καθώς και τη σχετική διαχείριση σε κάποια άλλη εταιρεία, εφόσον βέβαια

υπάρχει η οικονομική δυνατότητα για κάτι τέτοιο. 

Στην περίπτωση που θέλετε ν διαχειριστείτε την προβολή σας στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης εντός της επιχείρησης, τότε είναι η διαθεσιμότητα σε χρόνο την οποία

πρέπει να εξετάσετε ως πόρο.

Βήμα 4



Σύνοψη

Για να επιλέξετε την κατάλληλη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να λάβετε

υπόψη σας τους 4 παράγοντες που ακολουθούν:

Το κοινό-στόχο

Τον ανταγωνισμό

Τις διαθέσιμες ικανότητες και δεξιότητες

Τους διαθέσιμους πόρους

Πηγές και κείμενα



Key social media services
Οι κυριότερες πλατφόρμες και οι υπηρεσίες τους για τους ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (Αγγλικά) .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

13 Top Tips For Choosing The Right Social Media Platform For Your Business 
Άρθρο του Forbes (2019) 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

What are your takeaways from this chapter?

https://www.business.qld.gov.au/running-business/marketing-sales/marketing-promotion/online-marketing/social-media
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2019/07/31/13-top-tips-for-choosing-the-right-social-media-platform-for-your-business/?sh=684b080378eb


Τι μας δίδαξε αυτό το κεφάλαιο

Αυτό το κεφάλαιο σας βοήθησε στη διαδικασία επιλογής της κατάλληλης πλατφόρμας κοινωνικής

δικτύωσης, τόσο για την περίπτωση που ήδη έχετε επιλέξει κάποιες πλατφόρμες, όσο και σε αυτήν

που επιλέγετε για πρώτη φορά.  

Σημαντικό: Δεν είναι αναγκαίο να προβάλλεστε σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες. Αντιθέτως, κάτι

τέτοιο θα κόστιζε σε χρόνο και χρήμα. Επιλέξτε έξυπνα, αναλύοντας το κοινό που σας

ενδιαφέρει και τις προτιμήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον ανταγωνισμό,

τις δυνατότητες και δεξιότητες που διαθέτει η επιχείρησή σας και το ανθρώπινο δυναμικό

της, καθώς και τους διαθέσιμους πόρους σε χρόνο και χρήμα. 

Επιλέξατε  μία  ή  περισσότερες  πλατφόρμες .  Ας  συνεχίσουμε  τώρα  με
την  δημιουργία  περιεχόμενου !



Στη δεκαετία του 90, στις πρώτες ημέρες του διαδικτύου, η επικοινωνία online δεν νοείτο σε

καμία περίπτωση ως υποκατάστατο της ζωντανής επικοινωνίας. Το διαδίκτυο ήταν πιο πολύ

ένα μέσο που απευθυνόταν στις μάζες και αντίστοιχη μορφή είχε κι η επικοινωνία στο διαδίκτυο.

Υπήρχαν κάποιες μορφές κοινωνικών δικτύων όπως τα γνωρίζουμε τώρα, αλλά ο ρόλος τους

ήταν μάλλον παρόμοιος με αυτόν της εφημερίδας, δηλαδή απείχαν από το ρόλο και τη δυναμική

ανάπτυξης διαλόγου μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη/αναγνώστη - πόσο μάλλον από το ρόλο ως

μέσου εξατομικευμένης επικοινωνίας. Οι καιροί όμως άλλαξαν πολύ σύντομα!   
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6) Δημιουργία ελκυστικού περιεχόμενου

Δημιουργία περιεχόμενου στην ψηφιακή εποχή



Η ιστορία του διαδικτύου
Μάθετε περισσότερα για την ιστορία του διαδικτύου στο κεφάλαιο 4 της ενότητας "Προωθώντας τον
ψηφιακό μετασχηματισμό".

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα τελευταία 10 με 20 χρόνια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν μάθει να δημοσιεύουν

πληροφορίες online, αλλά και πώς να επικοινωνούν με άλλους online. Την ίδια στιγμή τα κοινωνικά

δίκτυα διευκολύνουν σταδιακά τους χρήστες να δημοσιεύον και να επικοινωνούν μέσα από αυτά.

Πλέον, το να δημοσιεύεις κάτι online συνδέεται με τη συγκρότηση της online, ψηφιακής σου

ταυτότητας στον κυβερνοχώρο - είναι δηλαδή κάτι πολύ περισσότερο από ένα σύνολο

δηλώσεων ή έναν διάλογο στο διαδίκτυο.  

 

H παρουσία online και η online ταυτότητα δεν είναι κάτι που αφορά μόνο στις μεγάλες εταιρείες ή

τους οργανισμούς, που έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν προγραμματιστές και ειδικούς.

Οποιοσδήποτε μπορεί πλέον να είναι δημιουργός περιεχόμενου με όλα τα υπέρ και τα κατά. 

"Από στόμα σε στόμα" στον online κόσμο

https://www.adobe.com/express/learn/blog/content-creator


Τα μηνύματα για την επιχείρησή σας με αποδέκτες τους πελάτες σας είναι σημαντικά. Συνεχίστε

να μοιράζεστε τα νέα της επιχείρησή σας και πληροφορίες για προϊόντα ή υπηρεσίες όπως κάνατε

πάντα. Στη νέα ψηφιακή εποχή όμως, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι :

“Το brand της επιχείρησής μας δεν είναι πλέον αυτό που εμείς επικοινωνούμε στους

πελάτες μας, αλλά πολύ περισσότερο, αυτό που οι πελάτες συζητούν μεταξύ τους.”

- Scott Cook, συν-ιδρυτής της Intuit 

Ο αντίκτυπος της διαφήμισης της επιχείρησής σας, των προϊόντων ή υπηρεσιών της δεν εξαρτάται

μόνο από το αρχικό μήνυμα που δημιουργήσατε και μοιραστήκατε, αλλά πολύ περισσότερο από

τον τρόπο που οι χρήστες αντέδρασαν, σχολίασαν ή προώθησαν με τη σειρά τους, που δείχνει το

βαθμό που υιοθέτησαν το μήνυμά σας.  

Ο αριθμός των online κριτικών και σχολίων έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται

για online περιεχόμενο που δημιουργείται από τους ίδιους τους χρήστες (user-generated

content). Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

Σχόλια και κριτικές χρηστών  για προϊόντα ή υπηρεσίες στο Google ή στο Facebook

Videos χρηστών όπου παρουσιάζονται προϊόντα (YouTube, Instagram, ή Tiktok)

Χρήστες που παρουσιάζουν προϊόντα που μόλις απέκτησαν και συνήθως αναφέρονται στην
εταιρεία που τα κατασκεύασε κλπ. 

Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες μπορεί να διαμορφώσει αντιλήψεις στους

υπόλοιπους καταναλωτές, κι ως εκ τούτου μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στη λήψη απόφασης

για αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας  (Goh, Heng, & Lin, 2013) Γι αυτό το λόγο:

https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/isre.1120.0469


Εστιάστε στους πελάτες σας ως συν-δημιουργούς της

εταιρικής ταυτότητας και του εταιρικού brand!

Υπάρχουν 3 σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν αναζητάτε αντικείμενο για το περιεχόμενο που

θέλετε να δημιουργήσετε:

Πώς θα βρίσκετε ενδιαφέροντα αντικείμενα για
ελκυστικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

Σκεφθείτε το κοινό στο οποίο απευθύνεστε1

Ο συναισθηματικός λόγος "κερδίζει" πάντα2

Σκεφθείτε τους λόγους για το οποίο οι αναγνώστες θα έβρισκαν ελκυστικό το

περιεχόμενό σας και θα επιθυμούσαν να εμπλακούν ενεργά σε συζήτηση κλπ.  
3



1) Σκεφθείτε το κοινό στο οποίο απευθύνεστε!
Σκεφθείτε ποιος θα διαβάσει αυτό που θα γράψετε και θα δημοσιεύσετε! Φέρτε στο μυαλό σας

την περσόνα ή τις περσόνες πελατών που δημιουργήσατε και προσπαθήστε να δώσετε απαντήσεις

στα παρακάτω ερωτήματα :

Ποιες προσδοκίες, αξίες, προκλήσεις και ανάγκες χαρακτηρίζουν τους αναγνώστες/χρήστες/
παραλήπτες του περιεχόμενού σας; 

Με ποιους τρόπους μπορείτε να τους βοηθήσετε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να
καλύψουν τις ανάγκες τους; H

Οτιδήποτε δημοσιεύετε πρέπει να έχει κάποια αξία για το κοινό σας, ώστε να προκαλέσει το

ενδιαφέρον του. 



What are the goals, challenges and pain points of your target audience? Create content

which is adressing these topics. 

Πρακτικό παράδειγμα

Μια επιχείρηση με είδη fitness απευθύνεται σε ένα κοινό που πιθανότατα έχει στόχο την καλή φυσική

κατάσταση. Σε ατομικό επίπεδο αυτό μπορεί να μεταφράζεται σε δραστηριότητες όπως το τρέξιμο ή η

γυμναστική με βάρη.   



 

Ενδιαφέροντα και προκλήσεις θα ήταν ίσως πώς θα μπορέσουν να εξασκηθούν πιο

αποτελεσματικά και παράλληλα να κρατήσουν τον ενθουσιασμό τους αμείωτο, που σημαίνει

ότι επιθυμούν να είναι καλά πληροφορημένοι για οτιδήποτε νέο σε αυτό το πλαίσιο. 

Οι ανάγκες τους θα είχαν ίσως να κάνουν με τη διαχείριση χρόνου, θέματα υγείας, ή

θέματα πρόσβασης στο γυμναστήριο (πχ. κατά τη διάρκεια των μέτρων προστασίας από την

πανδημία Covid-19). 

Το περιεχόμενο λοιπόν που θα δημιουργηθεί, θα πρέπει να κινείται γύρω από αυτά τα θέματα. Την

ίδια στιγμή μπορούν φυσικά να προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες και να συνδέονται με τους

παραπάνω στόχους του κοινού που ενδιαφέρει την επιχείρηση, ή να προτείνουν λύσεις στις

ανάγκες του.  

2) Ο συναισθηματικός λόγος "κερδίζει" πάντα.
Σύμφωνα με μελέτες, το συναισθηματικά φορτισμένο περιεχόμενο έχει περισσότερες πιθανότητες

διάχυσης. Οι χρήστες θα το μοιραστούν πιο εύκολα, επειδή ακριβώς διεγείρει συναισθήματα  (Berger

& Milkman, 2012).

https://journals.sagepub.com/doi/10.1509/jmr.10.0353


Let's get emotional.

Μην αποφεύγετε να προκαλείτε τα συναισθήματα.

Έχοντας γνώση του κοινού σας, σας επιτρέπεται να απευθύνεστε σε στόχους, αξίες, προκλήσεις κι

ανάγκες. Οι αναρτήσεις σας (το περιεχόμενό σας δηλαδή) μπορεί να είναι διασκεδαστικό,

πρωτότυπο, εγκάρδιο, όμορφο, να εμπνέει, να προειδοποιεί, ακόμη και να

"σοκάρει".  

Ανεξάρτητα από τα συναισθήματα τα οποία θέλετε να πυροδοτήσετε, φροντίστε το περιεχόμενό σας

να έχει κάποιον συναισθηματικό αντίκτυπο στο κοινό των αποδεκτών. 



 

3) Σκεφθείτε τους λόγους για το οποίο οι αναγνώστες
θα έβρισκαν ελκυστικό το περιεχόμενό σας και θα
επιθυμούσαν να εμπλακούν ενεργά σε συζήτηση κλπ.
Υπάρχουν συγκεκριμένα κίνητρα για τους χρήστες που τους ωθούν να αντιδράσουν, να μοιραστούν,

αλλά και να δημιουργήσουν οι ίδιοι περιεχόμενο για την επιχείρησή σας, τα προϊόντα της και τις

υπηρεσίες της. Σιγουρευτείτε ότι απευθύνεστε σε αυτά τα κίνητρα όταν δημιουργείτε περιεχόμενο

για τις αναρτήσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. (Roma & Aloini, 2019):

Οι χρήστες έχουν ανάγκη την ψυχαγωγία γι αυτό και σχολιάζουν, αντιδρούν, μοιράζονται ή
δημιουργούν περιεχόμενο. Μπορεί το περιεχόμενο να είναι αστείο, διαδραστικό (πχ. τεστ, online
ψηφοφορία κλπ.), ή να αναφέρεται στην επικαιρότητα και θέματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

Ψ ΥΧ Α Γ Ω Γ ΙΑ Ε Κ ΠΑ ΙΔ Ε ΥΣΗ
Ε ΝΙΣΧ ΥΣΗ

Α ΥΤ ΟΠΕ ΠΟΙΘΗ ΣΗ Σ
ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ Α

Κ ΙΝΗ Τ ΡΑ
Ε ΝΔ Ι

Τ ΟΥ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631830609X?via%3Dihub


Περιεχόμενο που έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα ή σχετική πληροφορία έχει μεγαλύτερες
πιθανότητες να προωθηθεί από τρίτους. Μπορείτε για παράδειγμα να μοιραστείτε κάποια στοιχεία
για την εξειδίκευσή σας ή τις γνώσεις σας, καθώς και νέα που αφορούν στις εξελίξεις στον κλάδο
σας και πώς αυτές επηρεάζουν την επιχείρησή σας.  Ακόμη καλύτερα θα ήταν να αναρτήσετε κάτι
που θα βοηθήσει το ακροατήριό σας να βελτιώσει τη ζωή του ή να λύσει κάποιο πρόβλημα.

Ψ ΥΧ Α Γ Ω Γ ΙΑ Ε Κ ΠΑ ΙΔ Ε ΥΣΗ
Ε ΝΙΣΧ ΥΣΗ

Α ΥΤ ΟΠΕ ΠΟΙΘΗ ΣΗ Σ
ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ Α

Κ ΙΝΗ Τ ΡΑ
Ε ΝΔ Ι

Τ ΟΥ



Αν το περιεχόμενο που δημοσιεύετε έχει τη δυνατότητα να ενισχύει την αυτοπεποίθηση των
χρηστών, είναι σίγουρα ελκυστικό γι αυτούς και πιθανότατα θα επιθυμούν να εμπλακούν ενεργά με
αυτό. Μια επιτυχημένη στρατηγική είναι να μοιράζεστε και να προωθείτε περιεχόμενο που έχει
δημιουργηθεί από τους ίδιους τους χρήστες. Μα αυτόν τον τρόπο κάνετε τους χρήστες να
νιώθουν περήφανοι, αλλά κι ότι η γνώμη  τους κι οι απόψεις τους εισακούονται. 
 
Εδώ μπορείτε να δείτε ένα σχετικό παράδειγμα με περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από κάποιον
πελάτη και στη συνέχεια έχει αξιοποιηθεί και επαναπροωθηθεί από τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
 local coffee shop and roastery @Kaffeecampus στην πόλη του Krems στην Αυστρία. 

Ψ ΥΧ Α Γ Ω Γ ΙΑ Ε Κ ΠΑ ΙΔ Ε ΥΣΗ
Ε ΝΙΣΧ ΥΣΗ

Α ΥΤ ΟΠΕ ΠΟΙΘΗ ΣΗ Σ
ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ Α

Κ ΙΝΗ Τ ΡΑ
Ε ΝΔ Ι

Τ ΟΥ

https://www.instagram.com/kaffeecampus/


Ανακοινώσεις σχετικά με την προώθηση πωλήσεων (πχ. εκπτώσεις, προσφορές κλπ.) έχουν συνήθως
θετικό αντίκτυπο στην κινητοποίηση και την εμπλοκή των χρηστών, ειδικά αν συνδέονται και με
συγκεκριμένες δράσεις.  
 
Πιο κάτω μπορείτε να δείτε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα προωθητικής δημοσίευσης. Μια μικρή
επιχείρηση προϊόντων φροντίδας του δέρματος προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό δώρων σε
όλους τους χρήστες που ακολουθούν το λογαριασμό της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
δηλώσουν "Μου αρέσει" στη δημοσίευση, και σχολιάσουν/αναφέρουν 3 φίλους.  
 

Ψ ΥΧ Α Γ Ω Γ ΙΑ Ε Κ ΠΑ ΙΔ Ε ΥΣΗ
Ε ΝΙΣΧ ΥΣΗ

Α ΥΤ ΟΠΕ ΠΟΙΘΗ ΣΗ Σ
ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ Α

Κ ΙΝΗ Τ ΡΑ
Ε ΝΔ Ι

Τ ΟΥ



Το να μοιράζεται κανείς σημαίνει ότι νοιάζεται! Κίνητρα αλτρουισμού και ένδειξης
ενδιαφέροντος για τους άλλους συναντώνται συχνά σε δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Οι πελάτες συχνά επιθυμούν να βοηθούν τους άλλους να παίρνουν σωστές
αποφάσεις στις αγορές τους, ή να υποστηρίζουν ευγενείς σκοπούς (πχ. πρωτοβουλίες για την
υποστήριξη προσφύγων, την ενδοοικογενειακή βία, την ισότητα των φύλων κλπ.).  
 
Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν το γνωστό κίνημα #blacklivesmatter:

Ψ ΥΧ Α Γ Ω Γ ΙΑ Ε Κ ΠΑ ΙΔ Ε ΥΣΗ
Ε ΝΙΣΧ ΥΣΗ

Α ΥΤ ΟΠΕ ΠΟΙΘΗ ΣΗ Σ
ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ Α

Κ ΙΝΗ Τ ΡΑ
Ε ΝΔ Ι

Τ ΟΥ

WIKIPEDIA

http://wikipedia.org/


Όλοι οι χρήστες νιώθουν την ανάγκη επικοινωνίας με άλλους, καθώς και την ανάγκη να ανήκουν
σε μια ομάδα ή κοινότητα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν τα παραπάνω και
ανταποκρίνονται στην ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
φτιάχνετε μια κοινότητα ακολούθων της επιχείρησής σας κι ό,τι αυτή αντιπροσωπεύει. Φροντίστε
λοιπόν τα μέλη αυτής της κοινότητας να εισακούονται, να συμμετέχουν, να αναγνωρίζεται η
παρουσία τους! Μερικές ιδέες για τη δημιουργία περιεχόμενου που ενισχύει την αίσθηση του
ανήκειν:

Ζητήστε τη συμβουλή αυτών που σας ακολουθούν

Μοιραστείτε απόψεις πελατών 

Black Lives Matter - Wikipedia
Black Lives Matter ( BLM) is a decentralized political and social movement that

seeks to highlight racism, discrimination, and inequality experienced by black

people. When its supporters come together, they do so primarily to protest

incidents of police brutality and racially motivated violence against black people.

READ MORE WIKIPEDIA 

Ψ ΥΧ Α Γ Ω Γ ΙΑ Ε Κ ΠΑ ΙΔ Ε ΥΣΗ
Ε ΝΙΣΧ ΥΣΗ

Α ΥΤ ΟΠΕ ΠΟΙΘΗ ΣΗ Σ
ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ Α
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https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter


Συστήστε την ομάδα σας

Μοιραστείτε περιεχόμενο που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες

Μοιραστείτε πληροφορίες "από το παρασκήνιο"

Να ανταποκρίνεστε πάντα στα σχόλια αυτών που επικοινωνούν μαζί σας και να πυροδοτείτε τη
συζήτηση!  

Ας δούμε μερικά ακόμη πρακτικά παραδείγματα
Το εργαλείο διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης Hootsuite μας δίνει 29 πρακτικά
παραδείγματα δημιουργίας ελκυστικού περιεχόμενου. 

29 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙ...

https://blog.hootsuite.com/content-idea-cheat-sheet/


Έχετε επιλέξει ένα ενδιαφέρον θέμα που θα προσελκύσει αναγνώστες. Ποιο είναι το επόμενο

βήμα;  

Τα 6 παρακάτω σημεία συνοψίζουν αυτά που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ελκυστικού και

απoτελεσματικού περιεχόμενου:

1) Καλογραμμένο κείμενο

Πώς να δημιουργείτε ελκυστικές δημοσιεύσεις στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Καλογραμμένο κείμενο1

Χρησιμοποιήστε εικόνες αλλά προσοχή στα πνευματικά δικαιώματα!2

Συνέπεια3

Διευκολύνετε την πρόσβαση στο περιεχόμενό σας4

Θυμηθείτε: Διαφορετικά μέσα, διαφορετικές συμπεριφορές5



 Μην ξεχνάτε ότι το κείμενό σας προορίζεται για ανάγνωση online και πρέπει να είναι εύκολα

κατανοητό. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στον αριθμό των αναγνωστών που θα προσελκύσει.

Προτιμήστε προσωπικές αντωνυμίες (πχ. "εγώ" ή "εμείς" αντί "αυτό" ή "η εταιρεία"), ενεργητική

φωνή στα ρήματα, και φροντίστε το κείμενο να μην είναι ούτε πολύ σύντομο, αλλά ούτε κι

εκτενές. 

Θέλετε να δείτε πόσο ευκολοδιάβαστο είναι το κείμενό σας; 

Χρησιμοποιήστε τον "υπολογιστή" πιο κάτω.

"Υπολογίζοντας" πόσο ευκολοδιάβαστο είναι το κείμενό σας



Υπάρχουν σχετικές αξιολογήσεις και βαθμολογίες που δείχνουν πόσο εύκολο είναι να

κατανοήσει ο αναγνώστης το κείμενό σας.  

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή  Flesch Kincaid Calculator που θα επιστρέψει αντίστοιχο

σκορ ευκολίας στην ανάγνωση, καθώς και ενδείξεις για το εκπαιδευτικό επίπεδο στο οποίο

αντιστοιχεί η δυσκολία/ευκολία κατανόησης του κειμένου σας (Flesch Readability Ease score

και Flesch-Kincaid Grade Level). 

Flesch Kincaid Calculator
Επιλέξτε και επικολλήστε το κείμενο που σας ενδιαφέρει στον πίνακα που εμφανίζεται. Στη συνέχεια
πιέστε "Calculate" για να λάβετε στην ίδια οθόνη τα σχετικά σκορ (υποστηρίζει Αγγλική γλώσσα). 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ

Πέρα από την ευκολία στην ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου σας, ο τόνος του γραπτού λόγου

σας είναι εξίσου σημαντικός, καθώς θα πρέπει να τον προσαρμόσετε στο προφίλ του κοινού που

προσπαθείτε να προσεγγίσετε. Για να αποφασίσετε ποιος τόνος ταιριάζει καλύτερα,

χρησιμοποιήστε την μέθοδο του  social listening που θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τον τόνο

που χρησιμοποιούν στο λόγο τους οι πελάτες και οι χρήστες που σας ενδιαφέρουν. Παρατηρώντας

εκφράσεις αλλά και μέσα που χρησιμοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορέσετε να

βρείτε τον κατάλληλο τόνο που πρέπει να χρησιμοποιήσετε με τη σειρά σας.  

2) Χρησιμοποιήστε εικόνες, αλλά προσοχή στα
πνευματικά δικαιώματα!
Περάστε το μήνυμά σας χρησιμοποιώντας εικόνες!  

Τα τελευταία δέκα χρόνια η εικόνα και τα οπτικά στοιχεία έχουν κυριαρχήσει έναντι του

κειμένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Roma & Aloini, 2019). Γι αυτό φροντίστε να

συμπεριλαμβάνετε εικόνες, φωτογραφίες, video, GIFs στις δημοσιεύσεις σας ή στα σχόλιά σας. 

 

Ειδικότερα, η δημοσίευση video έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής όταν εισήχθη η λειτουργία της "ιστορίας"

σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μετά την επιτυχία που είχε στο Snapchat.

https://goodcalculators.com/flesch-kincaid-calculator/
https://goodcalculators.com/flesch-kincaid-calculator/
https://blog.hubspot.com/service/social-listening
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631830609X?via%3Dihub
https://sproutsocial.com/insights/social-media-stories/


Προσέξτε τα πνευματικά δικαιώματα όταν επιλέγετε εικόνες ή
video
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε εικόνες, video, ήχους κλπ. που έχετε βρει onine, θα πρέπει να

ελέγξτε μήπως παραβιάζετε πνευματικά δικαιώματα με τη χρήση τους. Έχετε υπόψη σας, ότι κάθε

εικόνα, video ή ήχος προστατεύεται παρά την απουσία ρητής δήλωσης, οπότε σε κάθε περίπτωση, για

να κάνετε χρήση των στοιχείων αυτών θα πρέπει να έχετε την άδεια του κατόχου τους. .

Το να είσαι ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ενήμερος

σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη χώρα σου αλλά και την ΕΕ.  

Μερικές εξαιρέσεις:

Κάποιοι δημιουργοί επιτρέπουν τη χρήση μέσω των αδειών creative commons. Αυτό σημαίνει, ότι

ανάλογα με την περίπτωση και το επιλεγμένο σχήμα άδειας χρήσης, τα στοιχεία αυτά μπορούν να

χρησιμοποιηθούν ή και να επεξεργασθούν υπό όρους. 

https://creativecommons.org/


Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει συλλέξει συχνές ερωτήσεις σχετικά

με τα πνευματικά δικαιώματα και παρέχει απαντήσεις για κάθε κράτος-μέλος. 

Δεν είστε σίγουροι αν έχετε παραβεί κάποιους κανόνες για τα πνευματικά δικαιώματα; 
Tο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει απαντήσεις απαντήσεις!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

YOUTUBE

FAQs on Copyright - EUIPO: Answers to your most
common copyright questions across Europe
In the EUIPO's FAQs on copyright for consumers, a user-friendly webpage, you

can find answers to your most common copyright questions using country and

langu...

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ YOUTUBE 

FAQs on Copyright – EUIPO: Answers to your most comm…

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FaOF0emPGP6Q%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaOF0emPGP6Q&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FaOF0emPGP6Q%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FaOF0emPGP6Q%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaOF0emPGP6Q&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FaOF0emPGP6Q%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=aOF0emPGP6Q


3) Συνέπεια
Η συνέπεια είναι ιδιαίτερα σημαντική στην προβολή και το marketing στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης. Αν θέλετε το κοινό σας να σας αναγνωρίζει, τότε ο τόνος του λόγου σας, το

περιεχόμενο, η αισθητική σας πρέπει να είναι συνεπείς σε βάθος χρόνου. Αυτό θα οδηγήσει

στην προσέλκυση αλλά και τη διατήρηση του κοινού σας. 

Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι η πληροφορίες που δημοσιεύετε και μοιράζεστε στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης αντικατοπτρίζουν τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας και σε άλλο έντυπο ή μη

προωθητικό υλικό.  

4) Διευκολύνετε την πρόσβαση στο περιεχόμενό σας
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούνται από τους χρήστες στις

κινητές συσκευές. Αυτό άλλαξε και τον τρόπο που οι χρήστες μοιράζονται περιεχόμενο. Επίσης, η

διάδραση είναι πιο δυναμική και άμεση, ενώ η συμμετοχή είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με το

περιβάλλον χρήσης του προσωπικού υπολογιστή.  (Roma & Aloini, 2019).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631830609X?via%3Dihub


Make your slogan a hashtag und encourage your customers to use it when posting brand-,

product- or service-related content on social media.

Πώς μπορούν οι χρήστες να βρουν την εταιρεία σας στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης; 

Χρησιμοποιήστε hashtags, όπως για παράδειγμα ένα μοναδικό hashtag για
την εταιρεία σας και παροτρύνατε τους χρήστες να το χρησιμοποιούν κάθε
φορά που δημοσιεύουν ή σχολιάζουν κάτι σχετικό με την εταιρεία ή τα
προϊόντα σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 Χρησιμοποιήστε υπηρεσίες γεωγραφικού εντοπισμού στις δημοσιεύσεις
σας, ώστε να μπορούν οι χρήστες να επισκέπτονται παραρτήματα της
επιχείρησής σας ή αλλά σημεία με γεωγραφικό ενδιαφέρον για την εταιρεία
σας.  



5) Θυμηθείτε: Διαφορετικά μέσα, διαφορετικές
συμπεριφορές
Ανάμεσα στα κανάλια επικοινωνίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν δομικές διαφορές.

Μην κάνετε το λάθος να τις αγνοήσετε. (Roma & Aloini, 2019). 

 

Σχετική έρευνα αγοράς (2021) έδειξε ότι το 51% των καταναλωτών παύουν να

ακολουθούν εταιρείες όταν κρίνουν ότι το περιεχόμενο σταματά να είναι σχετικό με τα

ενδιαφέροντά τους. Αξίζει τον κόπο να προσαρμόζετε το περιεχόμενό σας στα ενδιαφέροντα και το

προφίλ του κοινού που σας ενδιαφέρει στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η

κατανόηση των συμπεριφορών των χρηστών σε διαφορετικές πλατφόρμες είναι πολύτιμη για τον

θετικό αντίκτυπο των δημοσιεύσεών σας.  

Κάθε πλατφόρμα έχει το δικό της κοινό και ακροατήριο, και κάθε ακροατήριο έχει τις δικές του

προσδοκίες για το αναμενόμενο περιεχόμενο. Και πάλι, η μέθοδος του social listening είναι κι εδώ ένα

από τα πολυτιμότερα εργαλεία. 

Τι να δημοσιεύετε σε διαφορετικές πλατφόρμες 
Η δημοσίευση του ίδιου περιεχόμενου στο Facebook, Twitter, LinkedIn, καθώς και άλλα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης δεν πρόκειται να σας ωφελήσει. Στο άρθρο αυτό μπορείτε να διαβάσετε
μερικές ιδέες και απόψεις σχετικά με αυτό. 

ΤΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ

Μοιράσου τις εμπειρίες σου και κουβέντιασε με

άλλους επιχειρηματίες όπως εσύ!

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631830609X?via%3Dihub
https://sproutsocial.com/insights/what-to-post-on-each-social-media-platform/
https://blog.hubspot.com/service/social-listening
https://www.business2community.com/social-media-articles/what-to-post-on-different-social-media-platforms-02421429


Δημιουργήσαμε έναν online χώρο για συζήτηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Padlet όπου

μπορείτε να ανταλλάσσετε απόψεις με άλλους επιχειρηματίες. Εκεί μπορείτε να δημοσιεύετε, να

σχολιάζετε και να αντιδράτε σε σχόλια άλλων. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη συζήτηση με αφορμή την

ερώτηση Ποια εργαλεία προτιμάτε για τη δημιουργία περιεχόμενου και γιατί;  

Αναρτήστε τις απαντήσεις και τα σχόλια σας πατώντας στον  online χώρο εδώ. Αυτό που έχετε να

κάνετε είναι αν πατήσετε το κουμπί με το σύμβολο + στην κάτω δεξιά γωνία της εικόνας για να

προσθέστε σχόλιο. 

άλλους επιχειρηματίες όπως εσύ!

Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong.
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 Share



Your tool tips for content creation on
social media
Which tools do you like to use for content creation? Why?
more_vertical

Canva.com

https://www.youtube.com/watch?v=U3P5QySmLeU&ab_channel=Padlet
https://donau-uni.padlet.org/donauuni/socialmediatools
https://donau-uni.padlet.org/diagnostics
https://donau-uni.padlet.org/donauuni
https://donau-uni.padlet.org/donauuni/socialmediatools#share
https://donau-uni.padlet.org/donauuni/socialmediatools


Ανοίξτε το Padlet σε νέα καρτέλα εδώ

"How does brand-related user-generated content differ across social media? Evidence
reloaded " 
Σε αυτό το άρθρο (στα Αγγλικά) τωνRoma & Aloini (2019), μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τα
ευρήματα πρόσφατων ερευνών για το πώς λειτουργεί το περιεχόμενο που δημιουργούν οι ίδιοι οι
χρήστες σχετικά με μια επιχείρηση και το brand της σε διαφορετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Πηγές και κείμενα

Δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Padlet ξανά; Είναι εύκολο στη χρήση και δεν
χρειάζεται εγγραφή. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ένα σύντομο
βίντεο με οδηγίες στο  YouTube.

https://donau-uni.padlet.org/donauuni/socialmediatools
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.055
https://www.youtube.com/watch?v=KmJY4j_F8Xc


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Do you want some more practical advice on content creation and management?
Η Meta προσφέρει ένα δωρεάν online εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Social Media
Management" (διάρκεια περίπου 12 ώρες) το οποίο μπορείτε να βρείτε στην πλατφόρμα της
Coursera. Πρόκειται για πρακτικές συμβουλές για τη δημιουργία online παρουσίας στο Facebook και
στο Instagram.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τι μάθατε σε αυτό το κεφάλαιο

Τι μας δίδαξε αυτό το κεφάλαιο

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.055
https://www.coursera.org/learn/social-media-management


Η αε-στόμα online επικοινωνία και το περιεχόμενο που δημιουργούν οι

χρήστες σχολιάζοντας την επιχείρησή σας είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον αντίκτυπο της

παρουσίας σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Μάθατε πώς να επιλέγετε ενδιαφέρον και ελκυστικό περιεχόμενο για τις δημοσιεύσεις σας. Επίσης,

μάθατε για τα 6 σημεία που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ελκυστικού και απoτελεσματικού

περιεχόμενου:

Καλογραμμένο κείμενο 

Χρησιμοποιήστε εικόνες αλλά προσοχή στα πνευματικά δικαιώματα!

Συνέπεια

Διευκολύνετε την πρόσβαση στο περιεχόμενό σας

Θυμηθείτε: Διαφορετικά μέσα, διαφορετικές συμπεριφορές 

Τι ακολουθεί;
Στο επόμενο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τη διαχείριση του περιεχόμενου καθώς και το

περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες και τους τρόπους που επηρεάζουν θετικά την προβολή

της επιχείρησής σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Πώς  να  διαχειριστε ίτε  το  περιεχόμενο  στα  μέσα  κοινωνικής
δικτύωσης



Στο προηγούμενο κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με τη δημιουργία ελκυστικού περιεχόμενου. Εδώ θα

ασχοληθούμε με τη διαχείριση περιεχόμενου που δημιουργείται από εσάς, αλλά και από την εμπλοκή

των χρηστών με τις δημοσιεύσεις και το προφίλ σας, δηλαδή περιεχόμενο που έμμεσα ή άμεσα

δημιουργούν οι ίδιοι οι χρήστες. Προτείνουμε λοιπόν συγκεκριμένα βήματα για να αναπτύξετε μια

ολοκληρωμένη στρατηγική δημοσίευσης και διαχείρισης περιεχόμενου:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΠΟ 8

7) Δημοσίευση και διαχείριση περιεχόμενου

Δημοσίευση περιεχόμενου στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης



1) Επιλέξτε τη συχνότητα δημοσιεύσεων που σας
ταιριάζει
Η συνέπεια αρέσει σε όσους σας ακολουθούν. Θέλουν να γνωρίζουν τι να περιμένουν από εσάς.  

 

Επιλέξτε την κατάλληλη συχνότητα δημοσιεύσεων που ανταποκρίνεται στους πόρους και τις

ικανότητες που διαθέτετε.

2) Επιλέξτε τη χρονική περίοδο που δημοσιεύετε
Ποια είναι η καλύτερη ώρα για την ανάρτηση δημοσιεύσεων; Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό

από τη συμπεριφορά του κοινού που σας ενδιαφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολουθούν

δύο παραδείγματα:

“Για μια επιχείρηση που το κοινό της είναι οι μητέρες για παράδειγμα, θα είχε

νόημα να δημοσιεύεται περιεχόμενο γύρω στις 2 το μεσημέρι, όταν οι περισσότερες

μητέρες είναι ξύπνιες και μόνες τους με τα μωρά τους. 

Για μια επιχείρηση που το κοινό της είναι οπαδοί του ποδόσφαιρου, η έρευνα έχει

δείξει ότι η πιο κατάλληλη ώρα είναι αυτή μετά από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.”

- Matt Rhodes

Η  Meta Business Suite καθώς και άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες για επιχειρήσεις στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης προτείνουν συγκεκριμένες χρονικές περιόδους για τις δημοσιεύσεις. Μπορείτε επίσης να

συλλέγετε δεδομένα μελετώντας την απήχηση των δημοσιεύσεών σας και τα σχόλια των χρηστών

κατά τη διάρκεια της ημέρας.   

https://buffer.com/library/best-time-to-post-on-social-media/
https://www.facebook.com/business/help/205614130852988?id=765488040896522


3) Χρησιμοποιήστε ημερολόγιο δημοσιεύσεων 
Υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα εργαλεία και τρόποι να προγραμματίζετε και να κρατάτε ημερολόγιο για

τις δημοσιεύσεις σας, Το Video από την Hootsuite προτείνει έναν τρόπο για το πώς μπορείτε να

"στήσετε" ένα ημερολόγιο δημοσιεύσεων.  

YOUTUBE

How to make a social media content calendar in
Google Sheets (FREE TEMPLATE)
So you wanna make a social media content calendar and get ORGANIZY? Well,

watch this video to find out how the pros here at Hootsuite use Google Sheets to

pl...

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ YOUTUBE 

How to make a social media content calendar in Google S…

https://www.youtube.com/watch?v=v4XTAeDB7eA&ab_channel=HootsuiteLabs
https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fv4XTAeDB7eA%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dv4XTAeDB7eA&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fv4XTAeDB7eA%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fv4XTAeDB7eA%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dv4XTAeDB7eA&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fv4XTAeDB7eA%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=v4XTAeDB7eA


SUBMIT

 

Ποια είναι τα προτερήματα του ημερολογίου δημοσιεύσεων;

Δεν ξεχνάτε πότε πρέπει να δημοσιεύσετε. Είστε
συνεπείς στη συχνότητα που έχετε προγραμματίσει.  

Μπορείτε να έχετε εποπτεία του φόρτου εργασίας για
τις δημοσιεύσεις σας. 

Μπορείτε να κάνετε προγραμματισμό για έναν
ολόκληρο χρόνο!

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ημερολόγιο για να
επανεξετάζετε τη στρατηγική σας για τη δημιουργία
περιεχόμενου. 



Let's get creative! Developing content for social media can be a lot of fun.

Δεν μπορείτε να έχετε τη δημιουργικότητα "κατά παραγγελία" 

Δεν χρειάζεται να δημιουργείτε μια δημοσίευση τη στιγμή που σκέφτεστε να την αναρτήσετε.

Μπορείτε να τη δημιουργήσετε σε διαφορετική στιγμή, και ειδικότερα κάποια στιγμή που για

παράδειγμα έχετε μεγαλύτερη έμπνευση ή νιώθετε δημιουργική/ός. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο

όταν σκέφτεστε να δημοσιεύσετε εικόνες ή video τα οποία απαιτούν περισσότερο χρόνο.  

Προετοιμάζοντας τις δημοσιεύσεις σας
Πολλές πλατφόρμες επιτρέπουν την αποθήκευση δημοσιεύσεων για αποστολή σε μελλοντικό χρόνο.

Επιπλέον, υπάρχουν αρκετά εργαλεία κι εφαρμογές για τη δημιουργία δημοσιεύσεων αλλά και

σχετικού υλικού που μπορεί να τις συνοδεύσει:



4) Τηρήστε τις υποσχέσεις σας 
Χρησιμοποιώντας ημερολόγιο θα είστε συνεπείς στις δημοσιεύσεις σας. Αυτό που μένει είναι να το

κάνετε πραγματικότητα και να μην ξεχνάτε ότι η συνέπεια κι η συχνότητα είναι σημαντικές στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης, καθώς κι ο μόνος τρόπος να αυξήσετε των αριθμό αυτών που σας

ακολουθούν.  

Canva: Πρόκειται για μια εφαρμογή στην οποία μπορείτε να σχεδιάζετε παρουσιάσεις

και άλλο οπτικό υλικό με στόχο τη δημιουργία δημοσιεύσεων στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης. Διατίθενται αρκετά δωρεάν πρότυπα έτοιμα προς χρήση, καθώς και άλλες

δυνατότητες που απαιτούν συνδρομή. 

Kinemaster: Πρόκειται για μια εφαρμογή επεξεργασίας video που προσφέρεται αρκετά

για χρήση σε κινητές συσκευές.   

Διαχείριση περιεχόμενου και κοινότητας

https://www.canva.com/
https://www.kinemaster.com/


Τι είναι η διαχείριση κοινότητας;
Πρόκειται για τη δημιουργία και την υποστήριξη μιας κοινότητας αφοσιωμένων πελατών,

εργαζόμενων και συνεργατών, καθώς και ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κοινότητα

αυτή, το ακροατήριό σας, είναι παράλληλα και η φωνή της εταιρείας σας και επιτρέπει τη συγκρότηση

σχέσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα άτομα, τους οργανισμούς που βρίσκονται στο πεδίο

ενδιαφερόντων της επιχείρησής σας.  

Η μελέτη των Göttel, Wirtz & Langer (2021) δείχνει ότι το ευχάριστο, "ζωντανό", ενημερωτικό και

αξιόπιστο περιεχόμενο επηρεάζει θετικά την εμπλοκή του χρήστη.  

Αν θέλετε να ενισχύσετε την αξιοπιστία της επιχείρησής σας, μπορείτε να ρίξτε μια ματιά στην

ενότητα "Σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστία στο online περιβάλλον".  Η εμπιστοσύνη στο

brand της εταιρείας λειτουργεί καταλυτικά στη σχέση μεταξύ της εμπλοκής του πελάτη και της

πρόθεσης για αγορά. Η διαχείριση της κοινότητας και του ακροατηρίου της επιχείρησής σας είναι

ως εκ τούτου ένα σημαντικό εργαλείο για το κτίσιμο εμπιστοσύνης:

“Η ανταλλαγή απόψεων με άλλους χρήστες μπορεί λοιπόν να είναι ιδιαίτερα

σημαντική για το κτίσιμο εμπιστοσύνης, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι χρήστες δεν

αναμένουν από τους άλλους χρήστες να ωραιοποιούν οτιδήποτε γύρω από το brand

μιας επιχείρησης. Οπότε, παρά το γεγονός ότι αυτοί που καλούνται να

διαχειριστούν την κοινότητα των χρηστών δεν μπορούν να ελέγξουν αυτήν την

επικοινωνία, μπορούν τουλάχιστον να την ενθαρρύνουν.”

-  Göttel, Wirtz & Langer (2021)

Προτερήματα
Τα προτερήματα της ενεργούς συμμετοχής στη διαχείριση της κοινότητας που ακολουθεί την

επιχείρησή σας είναι πολλά (Fiverr, 2021):

https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJEB.2021.112762
https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJEB.2021.112762
https://www.fiverr.com/resources/guides/digital-marketing/community-management


Ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών: Πρόσβαση σε νέες ιδέες

Υποστήριξη πελατολογίου: Δυνατότητα υποστήριξης σε πραγματικό χρόνο

Μεγαλύτερη επίγνωση: Ενίσχυση της επίγνωσης της κοινότητας πελατών σχετικά με προϊόντα

και υπηρεσίες 

Social listening: Δυνατότητα εντοπισμού αναγκών, προσδοκιών, κινήτρων  

Υψηλότερες πωλήσεις: Ο αυξημένος βαθμός εμπλοκής οδηγεί σε αυξημένες πωλήσεις

Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες
και η διαχείριση κοινότητας
Στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν καλείστε να διαχειριστείτε μόνο το περιεχόμενο

που δημιουργείτε εσείς, αλλά και αυτό που δημιουργούν οι χρήστες. Η ανάπτυξη κι ενθάρρυνση μιας

κοινότητας χρηστών περνά μέσα από αυτό το περιεχόμενο που προέρχεται από την ίδια την

κοινότητα και τους χρήστες ως συνδεδεμένα μέλη της.  



Προβάλλεστε online με το brand σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Οι χρήστες και οι

πελάτες έχουν διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και απόψεις, που οδηγούν σε

διαφορετικές αντιδράσεις στο περιεχόμενο που μοιράζεστε online.  

Διαχείριση του συλλογικού online αισθήματος.

Το περιεχόμενο που προέρχεται από τους χρήστες, όπως τα σχόλια και οι κριτικές, μπορεί

να είναι θετικό ή και αρνητικό. Στη δεύτερη ειδικότερα περίπτωση, αν παραμελείται η

διαχείρισή του, τότε οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα αρνητικές για την επιχείρηση.   

Προφανώς είναι αδύνατον να διαχειριστείτε το σύνολο του αρνητικού περιεχόμενου, αλλά σύμφωνα

με μια μελέτη των Berger & Milkman (2012), υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι αρνητικότητας

που είναι σημαντικό να διαχειριστούμε, επειδή ακριβώς συνδέονται με συναισθηματικό

φορτίο που τους κάνει πρόσφορους στη διάχυση:

https://journals.sagepub.com/doi/10.1509/jmr.10.0353


“Εμπειρίες πελατών που εγείρουν συναισθήματα άγχους και θυμού για παράδειγμα,

είναι πιο εύκολο να διαχυθούν σε σχέση με αυτές που εγείρουν λύπη. Ως εκ τούτου,

θα είχε περισσότερο νόημα να ασχοληθεί κανείς (και να παρέμβει διορθωτικά) με τις

εμπειρίες που δημιουργούν άγχος στους πελάτες, παρά απογοήτευση.”

- Berger & Milkman (2012)

Τι πρέπει να κάνετε ως διαχειριστής κοινότητας;
Η διαχείριση του περιεχόμενου που προέρχεται από τους χρήστες, αλλά και γενικότερα, η

υποστήριξη της κοινότητας των χρηστών, σημαίνει ότι καλείστε να διαχειριστείτε παράπονα, να

μεσολαβήσετε, να αναζητήσετε πιθανά κέντρα επιρροής ανάμεσα στους χρήστες, να επιδιώξετε τη

δικτύωση κλπ.   Στο video που ακολουθεί παρουσιάζονται 10 tips για τη διαχείριση κοινότητας στα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

YOUTUBE

Top 10 Social Media Community Manager Tips and Tricks

https://journals.sagepub.com/doi/10.1509/jmr.10.0353
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=STpjpamPQaU


Σύνοψη του video 
Κάποιες από τις συμβουλές και κάποια από τα tips στο video μπορεί να σας φάνηκαν οικεία. Σε κάποια

άλλα έχει γίνει αναφορά στις ενότητες που παρουσιάζουμε εδώ, ενώ κάποια τρίτα είναι νέα. Όπως

πιθανότατα παρατηρήσατε, η διαχείριση της κοινότητας πάει χέρι-χέρι με τη στρατηγική σας

για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργίας περιεχόμενου: 

Top 10 Social Media Community Manager Tips
and Tricks
Vitrue's own Tara Richards and Jenny Heinrich share their Top 10 Social Media

Community Manager Tips and Tricks. 1. Don't Plan Too Far Ahead. Don't plan

more...

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ YOUTUBE 

Μη σχεδιάζετε πολύ μακριά. Μη σχεδιάζετε για διάστημα πέραν του μηνός. 1

Ποιότητα έναντι ποσότητας. Εστιάστε στην ποιότητα, όχι την ποσότητα.  2

Να είστε ο συνήγορος της κοινότητας. Τα μέλη της κοινότητας και οι ακόλουθοι είναι

η προτεραιότητά σας.  
3

Ο στόχος σας είναι η εμπλοκή. Μελετήστε την ανταπόκριση και εντοπίστε "τι

λειτουργεί". Πειραματιστείτε για να προσελκύσετε κοινό. 
4

Χαλαρώστε και συμπεριφερθείτε φυσιολογικά.  Περιορίστε την "εταιρική" γλώσσα. 5

Ελέγξτε την απλότητα και αμεσότητα των δημοσιεύσεών σας. Θα λέγατε αυτό που

θέλετε να δημοσιεύσετε στον καλύτερό σας φίλο; Αν όχι, ξεχάστε το κι αρχίστε από την

αρχή.  

6

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FSTpjpamPQaU%3Fstart%3D66%26feature%3Doembed%26start%3D66&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSTpjpamPQaU&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FSTpjpamPQaU%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FSTpjpamPQaU%3Fstart%3D66%26feature%3Doembed%26start%3D66&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSTpjpamPQaU&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FSTpjpamPQaU%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube


Success factors of brand community management in social media 
Μελέτες κι αποτελέσματα ερευνών για τη διαχείριση online κοινοτήτων από τους Göttel, Wirtz &
Langer (2021).

Μην γίνεστε ο "Μεγάλος Αδελφός". Δώστε χώρο και χρόνο στις συζητήσεις πριν

παρεμβείτε σε αυτές. 
7

Μην "κανακεύετε" όσους παραπονιούνται. Ασχοληθείτε με το παράπονο αν είναι

αναγκαίο. Μην τραβάτε την προσοχή στα παράπονα ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. 
8

Δώστε την ευκαιρία στο κοινό "να λάμψει". Ενθαρρύνετε το κοινό σας να μοιραστεί

υλικό και ιστορίες.
9

Αξιοποιήστε την κοινότητα για να μάθετε νέα πράγματα. Αν το σκεφθείτε, έχετε στη

διάθεσή σας ένα πολύτιμο online focus group.....
10

Πηγές και κείμενα

https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJEB.2021.112762


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

What Makes Online Content Viral? 
Οι Berger & Milkman (2012) εξετάζουν συγκριτικά τις μορφές περιεχόμενου που γίνονται ευκολότερα
viral . 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Τι μάθατε σε αυτό το κεφάλαιο

Τι μας δίδαξε αυτό το κεφάλαιο

Σε αυτό το κεφάλαιο μάθατε πώς να διαχειρίζεστε το περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

με τη χρήση ενός ημερολογίου δημοσιεύσεων. Επιπλέον, έγινε λόγος για τη διαχείριση του

περιεχόμενου που προέρχεται από την κοινότητα των χρηστών. Η διαχείριση αυτής της κοινότητας

https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJEB.2021.112762
https://journals.sagepub.com/doi/10.1509/jmr.10.0353


είναι αναγκαία για θετικά αποτελέσματα στην προβολή και παρουσία της επιχείρησης στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης.  Τέλος παρουσιάστηκαν 10 tips και συμβουλές για επιτυχημένη διαχείριση

κοινότητας. 

Ιδανικά, έχετε ικανοποιητική ανταπόκριση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι πρέπει όμως να γίνει

όταν τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο καλά; Είναι η ώρα να επανεξετάσετε τη στρατηγική σας, κι

αν χρειάζεται, να την προσαρμόσετε. 

Επανεξετάζοντας  τη  στρατηγική  σας  στα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης



Ποιες από τις παρεχόμενες μετρήσεις είναι πιο κατάλληλες για να ελέγξετε την επιτυχία σας στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα εξαρτάται από τους στόχους που έχετε

θέσει. Οι στόχοι σας είναι αυτοί που θα καθορίσουν ποια εργαλεία μετρήσεων ακι στατιστικά

είναι τα κατάλληλα στη δική σας περίπτωση. Θα είχε λοιπόν νόημα να εντοπίσετε μία μέτρηση

για κάθε στόχο που έχετε επιλέξει νωρίτερα. Η μέτρηση αυτή θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε

κατά πόσο η στρατηγική σας πέτυχε το σκοπό της.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΑΠΟ 8

8) Παρακολουθήστε και μετρήστε την επιτυχία
σας

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία μετρήσεων στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης



Ποια εργαλεία μετρήσεων είναι διαθέσιμα;
Πολλές φορές είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς το κατάλληλο εργαλείο μέτρησης που να ταιριάζει

στους στόχους που έχουν τεθεί. Επιπλέον, διαφορετικές πλατφόρμες προσφέρουν διαφορετικά

εργαλεία μετρήσεων.  

Τα εργαλεία μετρήσεων και τις μετρήσεις μπορείτε να τα βρείτε στον πίνακα δεδομένων των

επαγγελματικών λογαριασμών και είναι διαθέσιμα δωρεάν (πχ. Instagram Professional Dashboard or

Meta Business Suite and Business Manager, ή Twitter Analytics). 

 

Ακολουθεί μια σύντομη εισαγωγή στις πιο σημαντικές και πιο συνήθεις μετρήσεις.

 
Η αλληλεπίδραση (engagement) είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες απόδοσης. Δείχνει τον
αριθμό των ατόμων που ανταποκρίθηκαν σε μια δημοσίευση σχολιάζοντας, προωθώντας,
επιλέγοντας ότι τους αρέσει, ή κάνοντας κλικ στη δημοσίευση.  
 

Συνολικός αριθμός αλληλεπιδράσεων: συνολικός αριθμός "μου αρέσει", σχολίων,
προωθήσεων και κλικ

Βαθμός αλληλεπίδρασης δημοσίευσης: Αυτή η μέτρηση δείχνει πόσο ενδιαφέρουσα ήταν μια
δημοσίευση. Ο βαθμός υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό αριθμό αλληλεπιδράσεων με τη
συνολική απήχηση της σελίδας και πολλαπλασιάζοντας επί 100. Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός,
τόσο το καλύτερο. 

Α Λ Λ Η Λ Ε ΠΙΔ ΡΑ ΣΗ Ε ΠΙΓ ΝΩ ΣΗ  (A W A R E NE S S ) Α ΝΑ Φ ΟΡΕ Σ (S H A R E  OF V OICE )

https://business.instagram.com/blog/announcing-instagram-professional-dashboard?locale=de_DE
https://de-de.facebook.com/business/help/205614130852988
https://analytics.twitter.com/


Αν ο στόχος σας είναι η προβολή του brand της επιχείρησής σας, τότε οι δείκτες που ακολουθούν
είναι οι πιο σημαντικοί για εσάς. : 

Προβολές: Πόσες φορές είδαν οι χρήστες το προφίλ της Σελίδας σας, ανεξάρτητα από το αν
ήταν συνδεδεμένοι. 

Απήχηση δημοσίευσης: Πόσοι μοναδικοί χρήστες είδαν τη δημοσίευση ή τη σελίδα σας. 

Α Λ Λ Η Λ Ε ΠΙΔ ΡΑ ΣΗ Ε ΠΙΓ ΝΩ ΣΗ  (A W A R E NE S S ) Α ΝΑ Φ ΟΡΕ Σ (S H A R E  OF V OICE )



Αυτή η μέτρηση δείχνει τον αριθμό των ατόμων που αναφέρονται στο brand της επιχείρησης σε
σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Ο βαθμός υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό των αναφορών στο
δικό σας brand με τον συνολικό αριθμό αναφορών του δικού σας brand κι αυτού του ανταγωνισμού,
πολλαπλασιάζοντας τέλος επί 100. 
 

Α Λ Λ Η Λ Ε ΠΙΔ ΡΑ ΣΗ Ε ΠΙΓ ΝΩ ΣΗ  (A W A R E NE S S ) Α ΝΑ Φ ΟΡΕ Σ (S H A R E  OF V OICE )



Ερμηνεύοντας τις μετρήσεις μια δημοσίευσης
Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις μετρήσεις στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης για να αξιολογήσετε τον αντίκτυπο μιας δημοσίευσης.

Μια δημοσίευση συγκεντρώνει αρκετά "Μου αρέσει", αλλά ελάχιστα ή κανένα

σχόλιο. Είναι αυτό καλό ή κακό; 

Αυτό είναι φυσιολογικό, εάν ο στόχος ήταν να
δημοσιευθεί μια όμορφη εικόνα με μια συνοδευτική
λεζάντα, χωρίς να προτρέπει το ακροατήριο σε κάποια
δράση.  



SUBMIT

 

Τα εργαλεία ανάλυσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Αν επιθυμείτε να έχετε μια πλατύτερη εικόνα της απήχησης των δημοσιεύσεών σας, μπορείτε να

ανατρέξτε στα εργαλεία ανάλυσης και τις μετρήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα σας

φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα αν θέλετε να μετρήσετε τις αναφορές τρίτων στις δημοσιεύσεις σας

(share of voice).   

Κάποια από αυτά τα εργαλεία παρέχονται δωρεάν, ενώ άλλα απαιτούν πληρωμή. Ακολουθεί μια

ενδεικτική λίστα:

Δωρεάν εργαλεία ανάλυσης
Η λίστα αυτή περιέχει εργαλεία ανάλυσης που στην πλειοψηφία τους παρέχονται δωρεάν. 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Αυτό είναι πάντα ένδειξη χαμηλής απήχησης.

Είναι ένα θετικό σημάδι, επειδή ο υψηλός αριθμός
"Μου αρέσει" είναι πάντα κάτι καλό. 

Είναι ένα κακό σημάδι, εάν ο στόχος ήταν η προτροπή
σε σχόλια και οι προωθήσεις από τους χρήστες. Η
απουσία των τελευταίων δείχνει ότι το κείμενο που
συνοδεύει την εικόνα (η λεζάντα) δεν κατάφερε να
κεντρίσει το ενδιαφέρον των χρηστών.  

https://www.practicalecommerce.com/18-Free-Tools-for-Social-Media-Analytics


Οι ανταγωνιστές σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Θέλετε να παραμείνετε ανταγωνιστικοί; Τότε θα πρέπει να παρακολουθείτε συζητήσεις και

σχόλια που κάνουν άλλες επιχειρήσεις ή πελάτες στο χώρο. Μπορείτε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις

ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται πιο κάτω, ή χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ανάλυσης

ανταγωνισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτοματοποιημένη ενημέρωση. Συνήθως, θα

πρέπει να αναζητάτε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα (AdEspresso, 2022):

Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Ποιες πλατφόρμες χρησιμοποιούν;

Τι είδους περιεχόμενο αναρτούν;

Τι απήχηση έχει το περιεχόμενό τους;

Πώς συγκρίνονται οι δικές σας προσπάθειες προβολής με τις δικές τους;

Εντοπίζετε κάποια κενά στη στρατηγική προβολής που ακολουθείτε;

Εντοπίζετε κάποιες πιθανές απειλές για το δικό σας brand στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Συγκριτική ανάλυση σε 4 βήματα

Τι πρέπει να κάνετε σε κάθε βήμα: Δείτε τον οδηγό πιο κάτω. 

Εντοπίστε τους ανταγωνιστές σας1

Συλλέξτε δεδομένα2

Διενεργείστε μια ανάλυση SWOT 3

Να ενημερώνετε την ανάλυσή σας με νέα δεδομένα4

https://sproutsocial.com/insights/competitor-analysis-tools/
https://adespresso.com/blog/social-media-competitor-analysis/


Πώς να κάνετε μια συγκριτική ανάλυση σε 4 βήματα
Ο οδηγός της AdEspresso (2022) θα σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε τη συγκριτική ανάλυση που
θέλετε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Δημιουργήσαμε έναν online χώρο για συζήτηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Padlet όπου

μπορείτε να μοιραστείτε καλές πρακτικές: Ποια ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία σας στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης; Τι βοήθησε σε αυτό; 

Κάποιες δημοσιεύσεις έχουν μεγαλύτερη απήχηση από κάποιες άλλες. Θυμάστε κάποια από
αυτές  που τα πήγε πολύ καλά (συγκεντρώνοντας "Μου αρέσει", σχόλια ή προωθήσεις); Πώς
ερμηνεύετε τις αντίστοιχες μετρήσεις;  

Κάνετε κάποιες υποθέσεις σχετικά με την επιτυχία της δημοσίευσης αυτής;  

Μοιράσου τις εμπειρίες σου και κουβέντιασε με
άλλους επιχειρηματίες όπως εσύ!

https://adespresso.com/blog/social-media-competitor-analysis/
https://www.youtube.com/watch?v=U3P5QySmLeU&ab_channel=Padlet


Μπορείτε επίσης να καταθέσετε κάποια σχόλια σχετικά με το είδος των δημοσιεύσεων που κατά
τη γνώμη σας γνωρίζουν τη μεγαλύτερη επιτυχία. 

Αναρτήστε τις απαντήσεις στον online χώρο που ακολουθεί. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι αν

πατήσετε το κουμπί με το σύμβολο + στην κάτω δεξιά γωνία της εικόνας για να προσθέστε σχόλιο.:

Ανοίξτε το Padlet σε νέα καρτέλα εδώ

Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong.
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 Share



What was your biggest success on
social media? Why?
Some postings perform better than others. What were postings with the
most impact (likes, comments, shares, etc.)? Do you know why they were so
successful? You are invited to describe your posting or to share a

h f f ld l l

 Δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Padlet ξανά; Είναι εύκολο στη χρήση και δεν
χρειάζεται εγγραφή. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ένα σύντομο
βίντεο με οδηγίες στο  YouTube.

https://donau-uni.padlet.org/donauuni/socialmediaposting
https://donau-uni.padlet.org/diagnostics
https://donau-uni.padlet.org/donauuni
https://donau-uni.padlet.org/donauuni/socialmediaposting#share
https://donau-uni.padlet.org/donauuni/socialmediaposting
https://www.youtube.com/watch?v=KmJY4j_F8Xc


Οι δημοσιεύσεις μου "Δεν αρέσουν" σε κανέναν κι
έχουν μικρή απήχηση!  
Ο αριθμός των ατόμων που "με ακολουθούν" δεν
αυξάνεται! Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό;
Όλα τα εργαλεία και οι τρόποι που παρουσιάστηκαν νωρίτερα, σας βοηθούν να κατανοήσετε το

ακροατήριό σας και να διαμορφώσετε τις δημοσιεύσεις σας ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες,

τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντά του. Συνήθως αυτό απαιτεί χρόνο μέχρι να καταλήξετε στο

σωστό ύφος, στην επιλογή των κατάλληλων εικόνων και το κατάλληλο περιεχόμενο. Όμως,

υπάρχουν κάποια τρικ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ώστε να έχετε γρήγορα θετικά

αποτελέσματα και να βελτιώσετε την απήχηση των δημοσιεύσεών σας.    

ΒΟΗΘΕΙΑ! 
Οι δημοσιεύσεις μου "Δεν αρέσουν" σε κανέναν κι
έχουν μικρή απήχηση! 

YOUTUBE

7 Social Media Hacks That’ll Make Your Business Grow Fa…

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3x9AWh7g1YQ


Σύνοψη του video
Στο video προτείνονται τα παρακάτω τρικ για να βελτιώσετε την απήχησή σας στα μέσα κοινωνικής

βελτίωσης:

7 Social Media Hacks That'll Make Your Business
Grow Faster | Neil Patel
Today I'm going to share with you 7 content creation hacks to grow your business

faster. You're on Facebook, you're on Twitter, Instagram and LinkedIn. But a...

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ YOUTUBE 

Απαντήστε σε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται! Αυτό θα έχει πολλαπλασιαστικά

οφέλη στην απήχηση των δημοσιεύσεών σας, ειδικότερα στο Facebook. 
1

Περιορίστε την έκταση του κειμένου σας. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία

"Περισσότερα..." προσθέτοντας κάποιο link, ειδικότερα στο LinkedIn . 
2

Δημοσιεύστε περιεχόμενο που δεν συνδέεται απαραίτητα με τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες σας. Ενημερώστε το ακροατήριό σας για τα προϊόντα σας, αλλά μην

υπερβάλλετε.   

3

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Ιστορία" ειδικότερα στο Facebook ή/και στο Instagram. 4

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F3x9AWh7g1YQ%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3x9AWh7g1YQ&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F3x9AWh7g1YQ%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F3x9AWh7g1YQ%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3x9AWh7g1YQ&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F3x9AWh7g1YQ%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube


Σε αυτήν την εκπαιδευτική ενότητα εισαχθήκατε στις βασικές πτυχές της στρατηγικής για την

προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να μπορέσετε να αναπτύξτε τη δική σας

στρατηγική βήμα-βήμα. Στη συνέχεια είδαμε πόσο σημαντικό είναι να επανεξετάζετε τη

στρατηγική σας, ώστε να πετυχαίνετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ακολουθεί μια λίστα

ελέγχου με πράγματα που πρέπει να κάνετε για να αναθεωρείτε αν χρειάζεται την στρατηγική

σας:

Καλέστε άτομα να ακολουθήσουν κι άλλες σελίδες στις οποίες είστε ενεργός στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης.
5

Χρησιμοποιήστε pop-ups στην ιστοσελίδα σας, προτρέποντας τους επισκέπτες να

επισκεφθούν και να ακολουθήσουν τις σελίδες σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
6

Να δημοσιεύετε συχνά video στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.7

Αναθεωρήστε τη στρατηγική σας



Τι μάθατε σε αυτό το κεφάλαιο

Αναθεωρήστε τους στόχους σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξετάζοντας κάθε

φορά το βαθμό που ανταποκρίνονται στους ευρύτερους επιχειρηματικούς σας στόχους. 

Επανεξετάστε τις μετρήσεις και τους δείκτες που χρησιμοποιείτε (είναι οι

κατάλληλοι;).

Ελέγξτε κατά πόσο οι υποθέσεις σας και οι εικασίες σας για το ακροατήριό σας είναι
έγκυρες ή πρέπει να τροποποιηθούν. Πρέπει να επαγρυπνείτε για νέους χρήστες και

για αλλαγές στο υφιστάμενο ακροατήριο. 

Επανεξετάστε αν οι πλατφόρμες που έχετε επιλέξει, η στρατηγική σας για το
περιεχόμενο και το σύνολο της αλληλεπίδρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

οδηγούν στους επιθυμητούς στόχους. 



Τι μας δίδαξε αυτό το κεφάλαιο

Σε αυτό το κεφάλαιο μάθαμε για τα εργαλεία μέτρησης των επιδόσεών σας στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιείται τα έτοιμα εργαλεία που είναι διαθέσιμα, καθώς και

εργαλεία ανάλυσης όπως αυτό της ανάλυσης του ανταγωνισμού.  

Να θυμάστε ότι πρέπει να επανεξετάζετε και να αναθεωρείτε αν χρειάζεται τη στρατηγική

σας, ώστε να ανταποκρίνεται στις γοργές αλλαγές στον ψηφιακό κόσμο. 

 

Ελπίζουμε να βρήκατε ενδιαφέρουσα αυτήν την
εισαγωγή στην ανάπτυξη στρατηγικής για τα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης! 
 

Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα σχόλια, παρατηρήσεις και απόψεις. Μπορείτε να το κάνετε εδώ.

Ευχαριστούμε!

https://donau-uni.padlet.org/donauuni/digicultsfeedback


Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του DigiCulTS. Ελπίζω ότι

βρήκατε αρκετές χρήσιμες πληροφορίες για εσάς και την επιχείρησή σας. 

Επικοινωνία

Το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος και του υλικού σχεδιάστηκε για το ευρωπαϊκό έργο

 DigiCulTS  από την Isabell Grundschober, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

του Krems. Την προσαρμογή του υλικού στα Ελληνικά έκανε ο εταίρος του έργου Μίλητος

Συμβουλευτική ΑΕ. 

Στοιχεία επαφής: Κυριάκος Λίγκας 

lingas@militos.org

https://digicults.eu/
https://www.donau-uni.ac.at/de/universitaet/organisation/mitarbeiterinnen/person/4295265341
https://www.donau-uni.ac.at/en.html
http://www.militos.org/
mailto:lingas@militos.org

