
Σχετικά με την Διδακτική Ενότητα
Η ψηφιοποίηση, η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και ο ψηφιακός
μετασχηματισμός αποτελούν τα τελευταία χρόνια κινητήριες δυνάμεις για την
καινοτομία στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).   
Το 2020, πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να κλείσουν εξαιτίας της πανδημίας
του κορωνοϊού. Τα μοντέλα και οι επιχειρηματικές πρακτικές που ακολουθούσαν δεν
μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε αυτήν τη μεγάλη δοκιμασία, κι αυτό αποτελεί απειλή
για τις ΜΜΕ παγκοσμίως.  Με αφετηρία αυτές τις σκέψεις, η παρούσα εκπαιδευτική
ενότητα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των εννοιών "ψηφιακή τεχνολογία", "ψηφιοποίηση"
και "ψηφιακός μετασχηματισμός";

Ποιες είναι οι βασικές αρχές της online επικοινωνίας στο περιβάλλον των
επιχειρήσεων;

Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους η online επικοινωνία συνδέεται με τη
διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού;

Η Ενότητα αυτή αντλεί από τις προκλήσεις για τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, επισημαίνοντας τον κεντρικό ρόλο που παίζει η online επικοινωνία.
 
Δημιουργοί του εκπαιδευτικού υλικού

Προωθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό



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 Κεφάλαιο:  

1) Πώς θα επιβιώσει μια επιχείρηση στην κρίση του κορωνοϊού.

2) Από τη θεωρία στην πράξη

3) Επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο: Είναι αναντικατάστατη;

4) Μπορεί η online επικοινωνία να υποκαταστήσει την φυσική;

5) Καινοτομία και ψηφιακός μετασχηματισμός για την επιχείρησή 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


Οι ΜΜΕ παίζουν σπουδαίο ρόλο στις οικονομίες των περισσότερων χωρών: Απορροφούν το

60% της απασχόλησης κι ευθύνονται για την παραγωγή του 50-60% της προστιθέμενης αξίας σε όλες

τις χώρες του ΟΟΣΑ.  

Αμέσως μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, πολλές ΜΜΕ είχαν σημαντικότατες

απώλειες σε έσοδα. Αρκετές από αυτές δεν μπόρεσαν να αντέξουν αυτές τις απώλειες και να

επιβιώσουν.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ 5

1) Πώς θα επιβιώσει μια επιχείρηση στην
κρίση του κορωνοϊού.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις:
Η καρδιά της οικονομίας



Πολιτικοί και κυβερνήσεις ανταποκρίθηκαν με ποικιλία μέτρων για να σωθούν οι επιχειρήσεις,

όπως για παράδειγμα αναστολή υποχρεώσεων, πρόσβαση σε κεφάλαια, επιδοτήσεις. Παρά ταύτα,

πολλές επιχειρήσεις παλεύουν ακόμη να σταθούν όρθιες. 

Τι μπορεί να κάνει μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση για να εξασφαλίσει

την επιβίωσή της;  

YOUTUBE

The impact of COVID-19 on SMEs
Read more: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-

di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_ResponsesVisit our website:

www.oecd.org/cfeFollow us on ...

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ YOUTUBE 

The impact of COVID-19 on SMEs

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


Για να αντέχει μια επιχείρηση σε τέτοιου είδους προκλήσεις, πρέπει να υιοθετήσει νέες πρακτικές

και νέες τεχνολογίες που θα την βοηθήσουν σε αυτό:  

 

Ψηφιοποίηση, ψηφιακές τεχνολογίες, ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μερικές από τις έννοιες

που συναντάμε συχνά σε πράγματα που γράφονται ή λέγονται σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να

κάνουν οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να συντονιστούν στα νέα δεδομένα και να συνεχίσουν

να αναπτύσσονται. 

Έχετε λίγο χρόνο να συζητήσετε για αυτά με τη Brianna, την κάτοχο ενός μικρού bistro στη Βιέννη;

Μπορείτε να ξεκινήσετε το "διάλογο" μαζί της κάνοντας κλικ στο κουμπί "Συνέχεια". 

Στρατηγικές επιβίωσης κατά τη διάρκεια και μετά την
πανδημία του κορωνοϊού



Scene 1 Slide 1

Continue  Next Slide

Ψηφιοποίηση, χρήση ψηφιακών
τεχνολογιών ή ψηφιακός

μετασχηματισμός;

Αυτή είναι η Brianna. Έχει ένα bistro στη Βιέννη. Το 2020 ήταν μια
πολύ δύσκολη χρονιά. Μιας και η φυσική επαφή των ανθρώπων

έγινε αδύνατη, έπρεπε οπωσδήποτε να βρεθούν λύσεις.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ



Scene 1 Slide 2

0  Scene 1 Slide 3

1  Scene 1 Slide 3

Αντιμετωπίσατε κι εσείς δυσκολίες στην
επιχείρησή σας το 2020;

Ναι, το 2020 ήταν πολύ δύσκολο, γιατί η δουλειά μου
βασίζεται στη φυσική επαφή με τους πελάτες.  

1

Δε θα το έλεγα, γιατί δεν εξαρτιόμασταν τόσο πολύ
από τη φυσική επαφή, μιας κι είχαμε βρει λύσεις
επαφής με πελάτες στο παρελθόν .

2



Scene 1 Slide 3

0  Scene 1 Slide 4

1  Scene 1 Slide 4

Ψηφιακός μετασχηματισμός, ψηφιακές
τεχνολογίες, ψηφιοποίηση... λέξεις που
ακούγονται συνέχεια τελευταία. Δεν ξέρω
αν καταλαβαίνω τη διαφορά; Εσύ;

Δεν γνωρίζω τη διαφορά με σιγουριά.1

Γνωρίζω πολύ καλά τη διαφορά μεταξύ αυτών των
εννοιών. 

2



Scene 1 Slide 4

Continue  End of Scenario

Κατανοώντας τις έννοιες ψηφιοποίηση, ψηφιακές τεχνολογίες
και ψηφιακός μετασχηματισμός

Ψηφιοποίηση, ψηφιακές τεχνολογίες,
ψηφιακός μετασχηματισμός

"Digitization, Digitalization, and Digital Transformation: What's the
Difference?" Άρθρο του Colleen Chapco-Wade που πρέπει να

διαβάσεις. Ρίξε μια ματιά!

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΞΑΝΑ



https://medium.com/@colleenchapco/digitization-digitalization-and-digital-transformation-whats-the-difference-eff1d002fbdf


Ας δούμε στον παρακάτω πίνακα μια σύντομη επισκόπηση για τη σημασία και τις διαφορές μεταξύ

ψηφιοποίησης, ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού  (Savic, 2019):
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επιχείρησης 

 
Ανάπτυξη
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Προκλήσεις Όγκος (Υλικό)
Κόστος

(Οικονομικό
μέγεθος) 

Αντίσταση στην
αλλαγή

(Ανθρώπινο
δυναμικό)

Μην προσπερνάτε τις ευκαιρίες για να αναπτύξετε
την επιχείρησή σας

https://www.researchgate.net/publication/332111919_From_Digitization_through_Digitalization_to_Digital_Transformation


Η Brianna δεν είναι η μόνη που παλεύει με τις δυσκολίες. Είναι πολλές και διαφορετικές οι

επιχειρήσεις - κυρίως μικρές ή μεσαίες - σε επίσης πολλούς κλάδους που αντιμετώπισαν δυσκολίες

εξαιτίας της πανδημίας. Για να επιβιώσουν χρειάζεται να στηρίζουν την ανάπτυξή τους σε καλή

και βαθιά γνώση εννοιών και πρακτικών του ψηφιακού κόσμου:  

"Εάν οι άνθρωποι των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι οδεύουν προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό

ψηφιοποιώντας υλικό ή υιοθετώντας κάποια ψηφιακή τεχνολογία, τότε μάλλον δεν έχουν καταλάβει καλά τη

σημασία αυτών των όρων, ενώ χάνουν και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη, για να γίνουν ανταγωνιστικοί, για να

μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες πελατών και εργαζόμενων, και τελικά να προσδώσουν στις

επιχειρήσεις τους προσαρμοστικότητα και ευελιξία."   (Colleen Chapco-Wade, 2018)

Video Lecture: From Digitization and Digitalization to Digital Transformation 
Ακούστε τον Δρ. Savic για να μάθετε πώς αυτές οι έννοιες συνδέονται μεταξύ τους (Αγγλικά)

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Πηγές και κείμενα 

https://medium.com/@colleenchapco/digitization-digitalization-and-digital-transformation-whats-the-difference-eff1d002fbdf
https://av.tib.eu/media/36545


Digitization, Digitalization, and Digital Transformation: What’s the Difference?  
Ο Chapco-Wade (2018) δημοσίευσε ένα ενδιαφέρον άρθρο για τη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους
όρους που έχουν γίνει τόσο "της μόδας" (Αγγλικά)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

"Which small businesses are most vulnerable to COVID-19—and when?" 
Ο οργανισμός McKinsey δημοσίευσε το 2020 ένα ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με τους τομείς της
οικονομίας που απειλούνται περισσότερο από την πανδημία στις ΗΠΑ (Αγλικά)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Τι μάθατε σε αυτό το Κεφάλαιο;

https://medium.com/@colleenchapco/digitization-digitalization-and-digital-transformation-whats-the-difference-eff1d002fbdf
https://www.mckinsey.com/featured-insights/americas/which-small-businesses-are-most-vulnerable-to-covid-19-and-when


Τι μας δίδαξε αυτό το Κεφάλαιο

Σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τρεις στρατηγικές που εξασφαλίζουν

βιωσιμότητα  σε μια ΜΜΕ:

Ψηφιοποίηση: Μετάβαση από τον αναλογικό στον ψηφιακό "κόσμο".  

Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών: Υιοθέτηση και ανάπτυξη τεχνολογιών για
την αξιοποίηση της ψηφιοποίησης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Ανάπτυξη καινοτόμων, πελατο-κεντρικών
μοντέλων που ενσωματώνουν ψηφιοποιημένη πληροφορία και εφαρμογές
ψηφιακών τεχνολογιών.  

Μετά την κατανόηση της σημασίας και των διαφορών ανάμεσα σε αυτές τις τρεις έννοιες και όρους,

ας περάσουμε σε πιο πρακτικά ζητήματα:

Ας δούμε λοιπόν τρόπους με τους οποίους μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στις

δυσκολίες της πανδημίας, επιστρατεύοντας πρακτικές που βασίζονται στην ψηφιοποίηση, τις

ψηφιακές τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Από  τη  θεωρία  στην  πράξη !



Πώς ανταποκρίθηκαν οι ΜΜΕ στην πανδημία; Ποιες από τις πρακτικές και τις επιλογές τους

βασίστηκαν στην ψηφιοποίηση, τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών ή τον ψηφιακό

μετασχηματισμό; 

Κάποιες επιχειρήσεις, και ειδικότερα αυτές για τις οποίες η φυσική επαφή μεταξύ ανθρώπων είναι

απαραίτητη, ήταν αδύνατον να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους.  
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2) Από τη θεωρία στην πράξη

ΜΜΕ και τρόποι ανταπόκρισης στην πανδημία του
2020



Παρόλα αυτά, υπήρξαν στρατηγικές και λύσεις που βοήθησαν επιχειρήσεις να επιβιώσουν -

στρατηγικές που βασίστηκαν στην ψηφιακή επικοινωνία και στην ψηφιακή ανάπτυξη της

επιχείρησης.

Παραδείγματα ψηφιοποίησης και χρήσης ψηφιακών
τεχνολογιών 

Όταν ξέσπασε η πανδημία το 2020 πολλές επιχειρήσεις συνέχισαν να προσφέρουν τα προϊόντα ή τις

υπηρεσίες τους, αλλά συνάντησαν προβλήματα στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην

προσέλκυση πελατών, στις πωλήσεις, καθώς και την επικοινωνία με τους

πελάτες. 

 

Πώς μπορούν να ενημερώνονται οι πελάτες έγκαιρα για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες; Πώς

μπορούν να συνεχιστούν οι πωλήσεις, όταν η δυνατότητα φυσικής επικοινωνίας και

επαφής ολοένα και περιορίζεται;



Η ψηφιοποίηση και οι ψηφιακές τεχνολογίες στην επικοινωνία μιας επιχείρησης ήταν

ζωτικοί παράγοντες για την επιβίωσή της.

Πολλές επιχειρήσεις ανέπτυξαν online καταστήματα, εφαρμογές για κινητά, διεύρυναν τις

δυνατότητες για online παραγγελίες, καθώς και τα κανάλια online επικοινωνίας με

υφιστάμενους ή νέους πελάτες. (Mayzin Han, 2020)

Παραδείγματα από το χώρο του ψηφιακού
μετασχηματισμού

https://www.columbusglobal.com/en-gb/blog/examples-of-digital-transformation-during-covid-19




"Μπορούμε νομίζω να πούμε πλέον με σιγουριά ότι η βιομηχανία του fitness, της άσκησης, του

γυμναστηρίου, δεν θα είναι ποτέ ίδιες μετά το lockdown του 2020 ." (Melania Armento, May

2020)

Κάποιες επιχειρήσεις δεν περιορίστηκαν στη διαδικασία ψηφιοποίησης και στις ψηφιακές

τεχνολογίες. Ανέπτυξαν  νέα προϊόντα ή υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα οποία

ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των πελατών, όπως αυτές διαμορφώνονταν σε αυτήν την περίοδο.  

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι επιχειρήσεις στο χώρο του fitness και της άσκησης, οι

οποίες επηρεάστηκαν ιδιαίτερα αρνητικά από την πανδημία. Τα γυμναστήρια για παράδειγμα

αναγκάστηκαν να παραμείνουν κλειστά σχεδόν καθ'όλη τη διάρκεια του 2020. Πολλές λοιπόν από τις

επιχειρήσεις του χώρου έπρεπε να προσαρμοστούν σε ένα μοντέλο που θα μετέφερε τις υπηρεσίες

που προσέφεραν από το φυσικό χώρο στο χώρο του υπολογιστή.  

" Οι άνθρωποι εκτιμούν την ευκολία, κι η ευκολία είναι σημαντική για την μετά την πανδημία εποχή στο χώρο

του fitness και της ποιότητας ζωής (...) Η μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο, η απόκτηση νέων δεξιοτήτων, η

προσαρμογή σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα αποτελούν ουσιαστικά βήματα για το σχεδιασμό μιας

επιτυχημένης στρατηγικής για την μετά τον κορωνοϊό εποχή."  (Melania Armento, Virtuagym, May 2020)  

Οι αλλαγές σε επιχειρηματικά μοντέλα που αντλούν από νέες ανάγκες των πελατών και νέους

τρόπους επικοινωνίας κι επαφής μαζί τους, αποτελούν καλά παραδείγματα ψηφιακού

μετασχηματισμού εντός της πανδημίας.  

Θέλετε να μάθετε και για άλλα παραδείγματα; 
Το podcast "Aston means business" δίνει βασικές συμβουλές σε ιδιοκτήτες και managers

επιχειρήσεων, καθώς και σε επιχειρηματίες γενικά, ακόμη και σε φοιτητές που κάνουν σχετικές

σπουδές.  Το Μάρτιο του 2020, οι παραγωγοί του podcast έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στον τρόπο

με τον οποίο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταποκριθούν στην

πανδημία. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το podcast δωρεάν στα Spotify, Google Podcasts, και Apple Podcasts .

https://business.virtuagym.com/blog/move-your-fitness-business-from-bricks-to-clicks-with-this-approach/
https://business.virtuagym.com/blog/move-your-fitness-business-from-bricks-to-clicks-with-this-approach/
https://open.spotify.com/show/4HzmxAyfCgclQVa55ibut5
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hc3RvbnVuaXZlcnNpdHkubGlic3luLmNvbS9yc3M
https://podcasts.apple.com/gb/podcast/aston-means-business/id1483034663


Οι ψηφιακές ικανότητες και η αναπτυξιακή νοοτροπία είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την

επιτυχία σε οργανωσιακό επίπεδο για μια επιχείρηση. Δεν αρκεί η ψηφιοποίηση μεμονωμένων

διαδικασιών ή λειτουργιών, όταν δεν συνοδεύεται από την ευρύτερη κατανόηση των ψηφιακών

τεχνολογιών και των αλλαγών που επιφέρουν στο επίπεδο νοοτροπιών και στάσεων. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά στους ανθρώπους στο βαθμό που αφορά και στις ψηφιακές

τεχνολογίες:

 Ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι; 

Πώς ανταποκρίνονται στην τεχνολογία; Ποιες είναι οι προσδοκίες τους; 

Πώς επικοινωνούν online και ποιες είναι οι συνήθειές τους;

Στο video που ακολουθεί μπορούμε να δούμε την απόγνωση του Joseph, ενός ιδιοκτήτη μιας μικρής

επιχείρησης, και πώς κατάφερε να μετατρέψει αυτήν την κατάσταση σε επιχειρηματική επιτυχία, χάρη

στον τρόπο που κατάφερε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών του. Απολαύστε τον! (Το video

διαθέτει υπότιτλους στα Αγγλικά)  

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η λύση.

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CDI-11-2016-0194/full/html


YOUTUBE

'The Stages of Business Disruption': Our new
video on digital transformation
Deloitte Digital has released the video "The Stages of Business Disruption," which

tells a story of business and digital transformation, providing insight as...

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ YOUTUBE 

‘The Stages of Business Disruption’: Our new video on digit…

Ο Joseph πίστευε ότι πρέπει να κλείσει το αρτοποιείο του εξαιτίας της

δυσανεξίας που είχε στη γλουτένη. Τι ήταν αυτό που έκανε όμως τη νέα

επιχειρηματική του ιδέα τόσο επιτυχημένη; 

Έφτιαξε μια εφαρμογή για κινητά.

https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FmaKZ24qq-Ec%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmaKZ24qq-Ec&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FmaKZ24qq-Ec%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FmaKZ24qq-Ec%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmaKZ24qq-Ec&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FmaKZ24qq-Ec%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=maKZ24qq-Ec


SUBMIT

 

Αντιλήφθηκε ότι τα προϊόντα χωρίς γλουτένη ήταν της
μόδας.

Άκουσε προσεκτικά τα παράπονα και τις ανάγκες των
πελατών του και βελτίωσε τις υπηρεσίες του με τη
βοήθεια μιας εφαρμογής και της υπηρεσίας άμεσης
παράδοσης.

Η ιδέα του θα μπορούσε κάλλιστα να τον βοηθήσει να
επιβιώσει επιχειρηματικά στην πανδημία του
κορωνοϊού.  



Αφιερώστε χρόνο να σκεφτείτε και να κάνετε έναν απολογισμό. Αξίζει τον κόπο. 

Ώρα να αναλογιστούμε

Πώς αντιμετωπίσατε τις δυσκολίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας; 

Με ποιον τρόπο σας βοήθησαν η ψηφιοποίηση, οι ψηφιακές τεχνολογίες ή ακόμη και πρακτικές που

συνδέονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην προσπάθεια να αποτρέψτε το κλείσιμο της

επιχείρησής σας;   

Μπορείτε να αναφέρετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα; Έχετε τη δυνατότητα να ανταλλάξετε

απόψεις με άλλους επιχειρηματίες χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ακριβώς από κάτω για να

συμμετάσχετε σε μια online συζήτηση.



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. Παρακάτω προτείνουμε μερικά ενδιαφέροντα

θέματα για συζήτηση με τα οποία θα μπορούσατε να ξεκινήσετε :   

Ποιες προκλήσεις αντιμετώπισε η δική σας επιχείρηση, καθώς και άλλες στον ίδιο κλάδο κατά τη
διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού;  

Ποια ήταν η συμβολή της ψηφιοποίησης, της ψηφιακής τεχνολογίας ή του ψηφιακού
μετασχηματισμού στη μείωση του ρίσκου για κλείσιμο της επιχείρησης; Μπορείτε να
αναφερθείτε σε συγκεκριμένα παραδείγματα;  

Αναρτήστε τις απαντήσεις και τα σχόλια σας πατώντας το κουμπί με το σύμβολο + στην κάτω δεξιά

γωνία της εικόνας: 

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

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

UNIVERSITÄT FÜR WEITERBILDUNG KREMS  +  38D

 Share



https://www.youtube.com/watch?v=U3P5QySmLeU&ab_channel=Padlet
https://donau-uni.padlet.org/diagnostics
https://donau-uni.padlet.org/donauuni
https://donau-uni.padlet.org/donauuni/digicultsmodule1#share
https://donau-uni.padlet.org/donauuni/digicultsmodule1


Ανοίξτε το Padlet σε νέα καρτέλα εδώ.

Reflect your practice: How did your
industry struggle during Covid19?
What challenges have you and other companies in your industry come across during
Covid-19? How did digitization, digitalization, or even digital transformation in your
industry mitigate the risk of having to close down your business? Can you recall any



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/digicultsmodule1
https://www.youtube.com/watch?v=KmJY4j_F8Xc


"Move your fitness business from bricks to clicks with this new approach" 
Η Melania Armento (2020) περιγράφει σε αυτό το άρθρο πώς η πανδημία επηρέασε τις επιχειρήσεις
στο χώρο του fitness.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

SME Podcast "SMEs adapting to Covid-19 challenges" 
Tο podcast "Aston means business" δίνει βασικές συμβουλές σε ιδιοκτήτες και managers
επιχειρήσεων, καθώς και σε επιχειρηματίες γενικά, ακόμη και σε φοιτητές που κάνουν σχετικές
σπουδές.  Το Μάρτιο του 2020, οι παραγωγοί του podcast έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στον τρόπο
με τον οποίο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταποκριθούν στην
πανδημία. 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ

https://business.virtuagym.com/blog/move-your-fitness-business-from-bricks-to-clicks-with-this-approach/
https://www.aston.ac.uk/bss/aston-business-school/aston-means-business-podcast


Τι μάθατε σε αυτό το Κεφάλαιο;

Τι μας δίδαξε αυτό το Κεφάλαιο

Στο δεύτερο Κεφάλαιο εξερευνήσαμε πρακτικά παραδείγματα ψηφιοποίησης, εφαρμογής

ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και υιοθέτησης πρακτικών στο ευρύτερο πλαίσιο του ψηφιακού

μετασχηματισμού για μια επιχείρηση.  

Διαπιστώθηκε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία

ανάπτυξης μιας επιχείρησης, αλλά και πέρα από αυτό, στην προσπάθειά της να επιβιώσει, όπως για

παράδειγμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ψηφιακός

μετασχηματισμός οδηγεί σε και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη νέων

επιχειρηματικών μοντέλων και πρακτικών, παρά μεμονωμένων παρεμβάσεων. 



Αφού επισημάναμε το ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού στην επιτυχημένη πορεία μιας

επιχείρησης, θα στραφούμε τώρα στους τρόπους με τους οποίους η online

επικοινωνία συνεισφέρει σε αυτήν την πορεία.   

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ζήσαμε όλοι τις προκλήσεις και τις συνέπειες του περιορισμού ή

ακόμη και της απουσίας των προσωπικών επαφών. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής:

Θα μπορούσε ποτέ η επικοινωνία online να υποκαταστήσει τη φυσική επικοινωνία; f

Επαφή  πρόσωπο -με -πρόσωπο  -  ε ίναι  αναντικατάστατη ;



Η επικοινωνία ως κομμάτι της λειτουργίας μιας επιχείρησης αφορά τόσο στην επικοινωνία

εντός της επιχείρησης, όσο και σε αυτήν με συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές κλπ.   

Όταν ερχόμαστε σε φυσική επαφή με κάποιον μπορούμε να επικοινωνήσουμε με πολλούς και

διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή, έχουμε στη διάθεσή μας ένα πλούσιο επικοινωνιακό περιβάλλον,

όπου η επικοινωνία  αξιοποιείται ως πολύτιμο εργαλείο πέρα από τη λεκτική της διάσταση, με

στόχο την προσέλκυση πελατών, την αύξηση των πωλήσεων, την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης

κλπ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟ 5

3) Επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο: Είναι
αναντικατάστατη;

Η επικοινωνία είναι το κλειδί για την επιτυχία



Πολλές επιχειρήσεις, και ειδικότερα οι μικρές, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην επαφή

πρόσωπο-με-πρόσωπο με στόχο τα παραπάνω. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η φυσική

επικοινωνία; Ακολουθούν τρία παραδείγματα που φωτίζουν τους λόγους για αυτό. 

Η κρίση του κορωνοϊού κατέστησε τη φυσική επικοινωνία δύσκολη και σε πολλές περιπτώσεις

αδύνατη. Ποιες εναλλακτικές υπάρχουν όμως;  

Η επικοινωνία μέσα από υπολογιστές και κινητά - η online επικοινωνία - προσφέρει νέες

δυνατότητες, αυξάνει την ταχύτητα που μεταφέρεται η πληροφορία, και πολλές φορές αυξάνει και

την παραγωγικότητα στο επαγγελματικό/επιχειρηματικό επίπεδο. Ο Βρετανός σημειολόγος Δρ. Kress

επισημαίνει ότι: "Ο κόσμος της επικοινωνίας δε σταματάει ποτέ να κινείται". (Kress, 2003). Όλοι

γνωρίζουμε για την πληθώρα εργαλείων και καναλιών που είναι διαθέσιμα για να επικοινωνούμε

online. Αλλά... 

1) Η επαφή πρόσωπο-με-
πρόσωπο επιτρέπει την
άμεση κι έγκαιρη
ενημέρωση για μια
επιχείρηση κι αυτά που έχει
να προσφέρει. 

2) Η πρόσωπο-με-πρόσωπο
επικοινωνία στο φυσικό χώρο
λειτουργίας μιας επιχείρησης
(κατάστημα, γραφείο κλπ.)
είναι ο πιο εύκολος τρόπος
για να επικοινωνήσει μια
επιχείρηση με δυνητικούς
πελάτες. 

3) Η πρόσωπο-με-πρόσωπο
επαφή μεταξύ εργαζόμενων,
ιδιοκτητών επιχειρήσεων και
πελατών οδηγεί τελικά στην
οικοδόμηση σχέσεων με
τους πελάτες.  

https://newlearningonline.com/literacies/chapter-1/kress-on-writing-and-image-culture


Μπορεί η online επικοινωνία να υποκαταστήσει την πρόσωπο-με-πρόσωπο επαφή;  

Ώρα να αναζητήσουμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας. 

Ας ρίξουμε μια πιο κοντινή ματιά!

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της online και της φυσικής επικοινωνίας; Ποια είναι τα κοινά τους

σημεία; Ποιες είναι οι διαφορές τους; Πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε αυτά στην

επικοινωνία μας στην επιχείρησή μας; 

 

Προσπαθώντας να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, θα μπορέσουμε στη συνέχεια να

επιχειρήσουμε να απαντήσουμε και στο αρχικό ερώτημα: "Μπορεί η online επικοινωνία να

υποκαταστήσει την πρόσωπο-με-πρόσωπο επαφή;".



Η επικοινωνία είναι πολύ περισσότερα από το να συνομιλείς, να γράφεις, ή να διαβάζεις. Στον

επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο επικοινωνούμε μέσα από αντικείμενα, χώρους, χειρονομίες,

εκφράσεις, αισθητικές επιλογές κλπ. (Mary Kalantzis and Bill Cope, 2016)

Στο βίντεο που ακολουθεί η Mary Kalatzis και ο Bill Cope από το Illinois College of Education μας

εξηγούν πώς συμμετέχουν στην επικοινωνία μηνύματα και σημασίες που μεταφέρονται μέσα από τη

διάσταση του χώρου, τις χειρονομίες και τη σωματική επαφή.  

Ενδιαφέρον σημείο: Στο 7ο λεπτό του βίντεο (συνολική διάρκεια 10 λεπτά) ο  Bill Cope εξετάζει τον

τρόπο που είναι "στημένο" ένα κατάστημα, καθώς και την διακόσμησή του, προσεγγίζοντας το θέμα

από τη σκοπιά του σχεδιασμού χώρων που ευνοούν τις πωλήσεις .

Τα χαρακτηριστικά της φυσικής επικοινωνίας

YOUTUBE

12.1 Spatial, Tactile, and Gestural Meanings

https://youtu.be/YJBryxNXi-s
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YJBryxNXi-s


Όπως αναφέρεται σχετικά στο βίντεο, τα καταστήματα και άλλοι επαγγελματικοί χώροι είναι

αποτέλεσμα σχεδιαστικών παρεμβάσεων που αντλούν στοιχεία από αυτό που ονομάζουμε

σιωπηρή/άρρητη γνώση (δηλαδή τη γνώση που δεν είναι τυπική και κωδικοποιημένη), η οποία σε

μεγάλο βαθμό έχει καθορίσει τις αναπαραστάσεις μας για το πώς αυτοί οι χώροι πρέπει να είναι.    

12.1 Spatial, Tactile, and Gestural Meanings
Mary Kalantzis and Bill Cope, College of Education, University of Illinois Urbana-

Champaign

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ YOUTUBE 

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


"Γνωρίζουμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να

εκφράσουμε." (Polanyi, 1966)

Οι πρόσωπο-με- πρόσωπο επαφές βασίζονται σε μέσα και επικοινωνιακά πλαίσια με τα οποία

έχουμε εξοικειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στη διαδικασία της επικοινωνίας συμμετέχουν

υποσυνείδητες λειτουργίες, η ανταλλαγή μη-λεκτικών και συμβολικών

μηνυμάτων. 

Συνήθως δεν συνειδητοποιούμε όλα τα μηνύματα που στέλνουμε όταν επικοινωνούμε και που

συνδέονται με το χώρο, τις χειρονομίες, τη γλώσσα, τις εικόνες.  



Ώρα να αναλογιστούμε

Σκεφτείτε τη δική σας περίπτωση: Ήταν η πρόσωπο-με-πρόσωπο επαφή σημαντική για

την επιτυχία της επιχείρησής σας στο παρελθόν; Γιατί; 

Είχατε τη δυνατότητα να υποκαταστήσετε σε κάποιες περιπτώσεις τη φυσική επικοινωνία με

επικοινωνία online κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού;  

 

Αφιερώστε χρόνο να σκεφτείτε και να κάνετε έναν απολογισμό. Αξίζει τον κόπο.



Δημιουργήσαμε έναν online χώρο για συζήτηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Google Jamboard,

όπου μπορείτε να μοιραστείτε σκέψεις και εμπειρίες, χρησιμοποιώντας σημειώσεις post-it. 

Ας "ρίξουμε" στο τραπέζι της ιδέες μας!

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας!

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

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


Χρησιμοποιήστε μια σημείωση post-it και μοιραστείτε με τους υπόλοιπους πώς και γιατί ωφελείται η

επιχείρησή σας από τη φυσική επικοινωνία με τους πελάτες της. Διαβάστε πώς θα το κάνετε. 

Ανοίξτε αυτόν το σύνδεσμο Jamboard-link, πάρτε ένα post-it στο menu αριστερά (εκεί που δείχνει

το βέλος στην εικόνα) και μοιραστείτε την απάντησή σας στην ερώτηση.

EdX MOOC: Business Communication  
Μάθετε πώς μπορείτε να επικοινωνείτε αποτελεσματικά και να οικοδομείτε επαγγελματικές σχέσεις



Πηγές και κείμενα

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/1khZc6aLgf3kBkooslzRagGQ8TRuyZFUGdQkvWXbYJm8/edit?usp=sharing
https://youtu.be/8ikEojc9_wI


μέσω πρόσωπο-με-πρόσωπο, γραπτής και μη λεκτικής επικοινωνίας (Αγγλικά)

ONLINE ΜΑΘΗΜΑ

Multimodal Communication 
Ο καθηγητής Δρ. Günther Kress μιλά για την πολυδιάστατη επικοινωνία και πώς δημιουργούμε
νόημα. Ερώτημα: Ποιος τρόπος είναι ο ενδεδειγμένος για να επικοινωνήσουμε συγκεκριμένα
νοήματα; (Αγγλικά)

ΔΙΑΛΕΞΗ

Τι μάθατε σε αυτό το Κεφάλαιο

Τι μας δίδαξε αυτό το Κεφάλαιο

https://www.edx.org/course/business-communication-3
https://youtu.be/nt5wPIhhDDU


Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάστηκαν  συμπεριφορές και πρακτικές στη φυσική

επικοινωνία. 

Αυτές είναι...

προφορικές

γραπτές 

μη-λεκτικές

Οι πρόσωπο-με- πρόσωπο επαφές βασίζονται σε μέσα και επικοινωνιακά πλαίσια με τα οποία

έχουμε εξοικειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στη διαδικασία της επικοινωνίας συμμετέχουν

υποσυνείδητες λειτουργίες, η ανταλλαγή μη-λεκτικών και συμβολικών

μηνυμάτων. Επίσης χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη σιωπηρή/άρρητη γνώση. 

Στο επόμενο Κεφάλαιο θα διερευνήσουμε το εξής ερώτημα: Θα μπορούσε η επικοινωνία online να

υποκαταστήσει την επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο; o 

Θα αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά της online επικοινωνίας στο χώρο της επιχείρησης και θα

συγκρίνουμε τα χαρακτηριστικά της φυσικής και της online επικοινωνίας με στόχο να βρούμε

απαντήσεις στα ερωτήματα που μας απασχολούν.   

Μπορεί  η  o n l i n e  επικοινωνία  να  υποκαταστήσει  την  φυσική ;



Με το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, η φυσική επαφή μεταξύ των ανθρώπων μαζί με όλα

τα πλεονέκτήματά της όπως τα γνωρίζαμε στο χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων, σχεδόν

εξαφανίστηκε. Όταν όλοι μας στραφήκαμε στην online επικοινωνία, το ερώτημα που αναζητούσε

απάντηση ήταν το εξής: 

Μπορεί η online επικοινωνία να υποκαταστήσει την φυσική; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΠΟ 5

4) Μπορεί η online επικοινωνία να
υποκαταστήσει την φυσική;

Τι μπορεί να πετύχει η online επικοινωνία



Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα κύρια χαρακτηριστικά του παραδοσιακού τρόπου

που επικοινωνούμε μέσα από την πρόσωπο-με-πρόσωπο επαφή. Αναφερθήκαμε στις μορφές της

φυσικής επικοινωνίας: 

γραπτός και προφορικός λόγος 

μη λεκτική επικοινωνία 

Αυτή η μορφή επικοινωνίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εμπειρίες που έχουμε από το παρελθόν

στο ευρύτερο πλαίσιο των επικοινωνιών μας, όπως αυτές έχουν συσσωρευτεί και συγκροτούν αυτό

που ονομάζουμε σιωπηρή/άρρητη γνώση. Ας στραφούμε όμως τώρα στα χαρακτηριστικά της online

επικοινωνίας για να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να υποκαταστήσει την επικοινωνία που

πραγματοποιείται στις πρόσωπο-με-πρόσωπο επαφές. 

Τα χαρακτηριστικά της online επικοινωνίας

Νέα μέσα 
Νέα τεχνολογία 
Νέα επικοινωνιακή συμπεριφορά

https://en.wikipedia.org/wiki/Tacit_knowledge


Τα ψηφιακά μέσα "...επηρεάζουν τη διάδραση μεταξύ των ανθρώπων στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο

και την καθημερινή ζωή, με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν στο παρελθόν η τηλεόραση και το τηλέφωνο."

(Walther et al. 2005)

Ανεξάρτητα με την τεχνολογία ή τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε (ένα τηλέφωνο,

τον υπολογιστή, ένα κείμενο ή βιβλίο, μια χειρονομία ή έκφραση, ακόμη και τη διακόσμηση ενός

χώρου) η βαθιά δομή και φύση της ανθρώπινης επικοινωνίας παραμένει αναλλοίωτη. Η

τεχνολογία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων για επικοινωνία. Κάθε διαθέσιμο εργαλείο

επικοινωνίας φθάνει εκεί που επιθυμούμε να φθάσει. (Walther et al. 2005)

“«Ο άνθρωπος είναι ον φύσει κοινωνικό και πολιτικό. Αυτός που μπορεί να
ζήσει μακριά απ’ τις ανθρώπινες κοινωνίες είναι θηρίο ή θεός». ”

- Αριστοτέλης 400 π.Χ.

Πριν 2500 περίπου χρόνια, ο Αριστοτέλης είπε ότι ο άνθρωπος είναι "κοινωνικό ον", κι ως εκ τούτου

δεν είναι φτιαγμένος για να ζει μόνος του. Οι άνθρωποι χρειάζονται την επαφή και την επικοινωνία

στη ζωή τους!  

Η πανδημία του κορωνοϊού δεν μπορεί να αλλάξει τη φύση του ανθρώπου, αλλά

μπορεί αν επηρεάσει τη συμπεριφορά του. Οι άνθρωποι έχουν μάθει να

προσαρμόζονται και να χρησιμοποιούν νέα μέσα επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια

της πανδημίας αυτό έγινε αναγκαίο για να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις της κοινωνικής απόστασης που

επιβλήθηκε στους χώρους κοινωνικής συναναστροφής και συγχρωτισμού. Νέοι τρόποι

συμπεριφοράς αναδύονται και μαζί με αυτούς νέες ανάγκες κι επιθυμίες (Puttaiah et al, 2020).

https://sml.stanford.edu/ml/2005/09/walther-jc-how-do-communication.pdf
https://sml.stanford.edu/ml/2005/09/walther-jc-how-do-communication.pdf
https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/health-and-longevity/covid-19-and-consumer-behaviour.html


Κοινωνική απόσταση στην πανδημία του κορωνοϊού; Όχι online!



Αφιερώστε χρόνο να σκεφτείτε και να κάνετε έναν απολογισμό. Αξίζει τον κόπο.

Ώρα να αναλογιστούμε

Η τεχνολογία μπορεί να τροφοδοτήσει συγκεκριμένες συμπεριφορές. Κατανοώντας αυτό, μπορούμε

να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών και καταναλωτών.

Αντιληφθήκατε αλλαγές στις συμπεριφορές επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας;

Αν ναι, ποιες ήταν αυτές; 



Δημιουργήσαμε έναν online χώρο για συζήτηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Google Jamboard,

όπου μπορείτε να μοιραστείτε σκέψεις και εμπειρίες, χρησιμοποιώντας σημειώσεις post-it. 

Ας "ρίξουμε" κάποιες ιδέες στο τραπέζι!

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας!

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

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


Ποιες νέες συμπεριφορές επικοινωνίας παρατηρήσατε κατά τη διάρκεια της

πανδημίας;

Χρησιμοποιήστε μια σημείωση post-it και μοιραστείτε με τους υπόλοιπους τις σκέψεις σας.

Διαβάστε πώς θα το κάνετε. 

Ανοίξτε αυτόν το σύνδεσμο Jamboard-link, πάρτε ένα post-it στο menu αριστερά (εκεί που δείχνει

το βέλος στην εικόνα) και μοιραστείτε την απάντησή σας στην ερώτηση.



Οι δυνατότητες των υπολογιστών και του διαδικτύου
έχουν αλλάξει

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/1khZc6aLgf3kBkooslzRagGQ8TRuyZFUGdQkvWXbYJm8/edit?usp=sharing
https://youtu.be/8ikEojc9_wI


Στα πρώτα χρόνια του διαδικτύου η επικοινωνία μέσω γραπτού λόγου και κειμένων

κυριαρχούσε. Η δυνατότητα ανταλλαγής μη λεκτικών μηνυμάτων και άλλων συμβολικών σχημάτων

ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, καθιστώντας έτσι την επικοινωνιακή εμπειρία φτωχή.  

Αυτές οι σημαντικές διαστάσεις της επικοινωνίας δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν τεχνικά στην

online επικοινωνία που βασιζόταν ως επί το πλείστον στο κείμενο.  

Θυμάστε το διαδίκτυο στη δεκαετία του 90; Ας θυμηθούμε πώς ήταν:

Ποια ήταν η τάση του μέλλοντος
κάποτε; Ποια είναι τώρα; 

Τεχνολογία αιχμής από διαφορετικές
εποχές. 

Στα πρώτα χρόνια του διαδικτύου η
επικοινωνία μέσω γραπτού λόγου και
κειμένων κυριαρχούσε.

Στα πρώτα χρόνια του διαδικτύου η online επικοινωνία δεν
μπορούσε να υποκαταστήσει την πρόσωπο-με-πρόσωπο
επικοινωνία. Ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία της ανθρώπινης
επικοινωνίας απουσίαζαν σχεδόν εντελώς. 



Καθώς η τεχνολογία αναπτυσσόταν με τις κινητές συσκευές, το Internet των πραγμάτων, την

Τεχνητή νοημοσύνη, οι επικοινωνιακές εμπειρίες που διαμεσολαβούνταν από ψηφιακά και

αναλογικά μέσα άρχισαν να συγκλίνουν. 

Σήμερα δύσκολα θα μπορούσε κανείς να οριοθετήσει σαφώς την επικοινωνία που έχει

διαμεσολαβηθεί από ψηφιακά και μη ψηφιακά μέσα (Carr, 2020). Αυτό το επιβεβαιώνουν εργαλεία

επικοινωνίας όπως οι  κωδικοί QR, η επαυξημένη πραγματικότητα, τα wearables. 

YOUTUBE

What The Internet Looked Like In The 1990s |
Flashback | NBC News
A "Nightly News" segment from 1993 captures the early stages of how people

were using the Internet." Subscribe to NBC News:

http://nbcnews.to/SubscribeToNBC"...

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ YOUTUBE 

What The Internet Looked Like In The 1990s | Flashback | …

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200827STO85804/ti-einai-i-techniti-noimosuni-kai-pos-chrisimopoieitai
https://academic.oup.com/jcmc/article/25/1/9/5627760?login=true#201250775
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_QR
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Wearable_computer
https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fh8TQ75dRalE%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh8TQ75dRalE&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fh8TQ75dRalE%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fh8TQ75dRalE%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh8TQ75dRalE&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fh8TQ75dRalE%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=h8TQ75dRalE


Ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, ολοένα και περισσότερες κοινωνικές και συναισθηματικές

εκφάνσεις και στοιχεία μπορούν να επικοινωνηθούν. 

Το διαδίκτυο, οι τεχνολογίες, οι συσκευές που υπάρχουν γύρω μας υφίστανται γιατί οι άνθρωποι

έχουν την ανάγκη να επικοινωνούν. Θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι το διοαδίκτυο αποτελεί

ένα εξελικτικό βήμα στη διαδικασία κάλυψης των επικοινωνιακών αναγκών του ανθρώπου. Δείτε

σχετικά το video "Who Invented the Internet? And Why?".

Οι κωδικοί QR αποδείχθηκαν
ιδιαίτερα χρήσιμοι κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, όπως για παράδειγμα
στην επίδειξη πιστοποιητικών
εμβολιασμού κλπ.

Η τεχνολογία της Επαυξημένης
Πραγματικότητας προσφέρει
επιπλέον πληροφορία από αυτήν που
μας επιτρέπει η εμπειρία. Μπορείτε
να δείτε περισσότερα ΕΔΩ

Χρησιμοποιείτε wearables; Έχουν
πλεονεκτήματα αλλά και
μειονεκτήματα. Διαβάστε
περισσότερα

YOUTUBE

Who Invented the Internet? And Why?

https://www.youtube.com/watch?v=21eFwbb48sE&ab_channel=Kurzgesagt%E2%80%93InaNutshell
https://www.fi.edu/difference-between-ar-vr-and-mr#:~:text=Augmented%20reality%20(AR)%20adds%20digital,the%20camera%20on%20a%20smartphone.&text=Virtual%20reality%20(VR)%20implies%20a,shuts%20out%20the%20physical%20world.
https://edu.gcfglobal.org/en/wearables/pros-and-cons-of-wearable-technology/1/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=21eFwbb48sE


Έχοντας μάθει περισσότερα πράγματα για τη φύση και τις δυνατότητες της onilne επικοινωνίας, ας

επιχειρήσουμε να απαντήσουμε το ερώτημα που θέσαμε:

Who Invented the Internet? And Why?
Nuclear war, cat gifs and reddit? Wait, what?Who was the genius who came up

with all of that? The internet is such a crucial tool in our daily lives today t...

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ YOUTUBE 

Θα μπορούσε η επικοινωνία online να υποκαταστήσει
την επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο;  

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F21eFwbb48sE%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D21eFwbb48sE&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F21eFwbb48sE%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F21eFwbb48sE%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D21eFwbb48sE&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F21eFwbb48sE%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube


Μπορεί η online επικοινωνία να υποκαταστήσει την φυσική;   
Υπάρχουν στοιχεία στη φυσική επικοινωνία που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υποστηριχθούν στην

online επικοινωνία. Στο χώρο των επιχειρήσεων, η δυνατότητα αυτή - ο βαθμός δηλαδή που μπορεί

η online επικοινωνία να υποκαταστήσει τη φυσική - εξαρτάται από τον κλάδο στον οποίο

ενεργοποιείται η επιχείρησή σας.  

 

Αυτό δεν αφαιρεί βέβαια τίποτα από αυτά που ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να προσφέρει

σε μια επιχείρηση.  

 

Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε συνοπτικά και συγκριτικά τα χαρακτηριστικά της

φυσικής και της online επικοινωνίας: 

Διαστάσεις
Πρόσωπο-με-

πρόσωπο
επικοινωνία

Online Επικοινωνία 

Διαθέσιμες
μορφές

επικοινωνίας 

γραπτός λόγος 

προφορικός
λόγος 

μη λεκτική
επικοινωνία

γραπτός και προφορικός
λόγος, μη λεκτική
επικοινωνία ανάλογα με
την τεχνολογία που
χρησιμοποιείται

δυνατότητα (περιορισμένη)
μεταφοράς συμβολικών
μορφών επικοινωνίας σε
κοινωνικοπολιτισμικό
πλαίσιο

 



Διαστάσεις
Πρόσωπο-με-

πρόσωπο
επικοινωνία

Online Επικοινωνία 

Δεξιότητες κατά
τη διάρκεια της
επικοινωνιακής

εμπειρίας

επιστράτευση
σιωπηρής/
άρρητης γνώσης

αξιοποίηση
συσσωρευμένης
εμπειρίας 

 ψηφιακές δεξιότητες

δεξιότητες στην online
επικοινωνία

 

Συμπεριφορές
και συνήθειες

οικεία μοτίβα
και πρακτικές

επιρροές από την
ψηφιακή
τεχνολογία

μεταβαλλόμενα μοτίβα,
πρακτικές και εργαλεία

επιρροές από τις
τεχνολογικές εξελίξεις

 

Όπως διαπιστώνουμε, όταν μιλάμε για φυσική και online επικοινωνία, αναφερόμαστε σε δύο

διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Στα online περιβάλλοντα χρησιμοποιούμε διαφορετικά

μέσα από αυτά που χρησιμοποιούμε στον φυσικό κόσμο. Επίσης, όταν επικοινωνούμε online δεν

μπορούμε να βασιστούμε στον ίδιο βαθμό στη σιωπηρή/άρρητη γνώση.  

 

Χρειάζονται νέες δεξιότητες και μια νέα επικοινωνιακή "κουλτούρα" για να μπορούμε να

αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει ο κόσμος της online επικοινωνίας. Οι ψηφιακές

τεχνολογίες, πέρα από τις ευκαιρίες και τα εργαλεία επικοινωνίας που προσφέρουν, διαμορφώνουν

επικοινωνιακές συμπεριφορές, συνήθειες, αξίες και πεποιθήσεις (McLuhan, 1964)

https://web.mit.edu/allanmc/www/mcluhan.mediummessage.pdf


You want to learn more about new technology? 
Το GCFLearnFree.org είναι ένας δωρεάν εκπαιδευτικός ιστότοπος και προσφέρει σε βατή γλώσσα
(Αγγλικά) πληροφορίες για τις τεχνολογικές εξελίξεις όπως η επαυξημένη και εικονική
πραγματικότητα, τα drones, τη 3D εκτύπωση, την αναγνώριση προσώπου κι άλλα πολλά!  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Who invented the internet?
Σύντομο βίντεο-επισκόπηση για την ιστορία του διαδικτύου (Αγγλικά). 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

The Medium is the Message 
Διαβάστε σχετικά με το έργο του Marshall McLuhan's σχετικά με τον τρόπο που η τεχνολογία
αποτελεί προέκταση του ανθρώπου: Πώς μας επηρεάζουν τα μέσα; Πώς χρησιμοποιούμε την
τεχνολογία; Πώς μας διαμορφώνει; (Αγγλικά)

Πηγές και κείμενα

https://edu.gcfglobal.org/en/thenow/
https://www.youtube.com/watch?v=21eFwbb48sE&ab_channel=Kurzgesagt%E2%80%93InaNutshell
https://web.mit.edu/allanmc/www/mcluhan.mediummessage.pdf


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Τι μάθατε σε αυτό το Κεφάλαιο

Τι μας δίδαξε αυτό το Κεφάλαιο

Σε αυτό το κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και τις δυνατότητες της

online επικοινωνίας:

Οι άνθρωποι ανταλλάσουν μηνύματα και σημασίες! Το διαδίκτυο και οι
σχετικές συσκευές και τεχνολογίες αναπτύχθηκαν επειδή έχουμε ανάγκη
να επικοινωνούμε. 

Η τεχνολογία μπορεί να τροφοδοτήσει συγκεκριμένες συμπεριφορές.
Κατανοώντας αυτό, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και
επιθυμίες των πελατών και καταναλωτών.

https://web.mit.edu/allanmc/www/mcluhan.mediummessage.pdf


Μπορεί να είναι δύσκολο για την online επικοινωνία να υποκαταστήσει
τη φυσική επικοινωνία, προσφέρει όμως πολλά στις επιχειρήσεις στη
διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ανάπτυξης νέων
επιχειρηματικών μοντέλων. 

Τα ψηφιακά μέσα και κανάλια ανοίγουν νέους δρόμους και ευκαιρίες επικοινωνίας. Η

κατανόηση και αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών, μπορούν να ενισχύσουν και να επιταχύνουν τη

διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού σε μια επιχείρηση  (Matarazzo et al, 2021). 

Στο επόμενο Κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε ιδέες και πρακτικές σχετικά με τις ευκαιρίες που

προσφέρει η online επικοινωία για τις επιχειρήσεις. Θα μοιραστούμε μαζί σας 4 προτάσεις για την

ανάοτυξη στρατηγικών online επικοινωνίας που θα ενισχύσουν την καινοτομία και θα

διευκολύνουν τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχείρησής σας.

Καινοτομία  και  ψηφιακός  μετασχηματισμός  για  την  επιχε ίρησή  σας

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320306871?casa_token=TFDCJKafbr0AAAAA:ixX1XI9Ae3lEUaVYyIF9Kx3dMZeuxleWPmUXmCK8m4k3-Npf77H0qKO4x_vg6QOuqH-kyTammPU


Όπως είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν εξαντλείται στις

τεχνολογικές αλλαγές σε μια επιχείρηση. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά σε καινοτόμα, πελατο-κεντρικά μοντέλα πυο

ενσωματώνουν ψηιφιοποιημένα δεδομένα και εφαρμοσμένες ψηφιακές τεχνολογίες. Αφορά στο

μετασχηματισμό των σχέσεων με τον πελάτη και καταναλωτή, δημιουργώντας συνεχώς

προστιθέμενη αξία για λογαριασμό του.  (Goerzig & Bauernhansl, 2018) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΟ 5

5) Καινοτομία και ψηφιακός μετασχηματισμός
για την επιχείρησή σας!

Η σημασία της online επικοινωνίας για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της επιχείρησης

https://www.researchgate.net/publication/323922622_Enterprise_Architectures_for_the_Digital_Transformation_in_Small_and_Medium-sized_Enterprises


Από αυτήν την οπτική γωνία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναφέρεται σε διαδικασίες συνεργασίας

και συν-δημιουργίας με τους πελάτες μιας επιχείρησης, με στόχο την κατανόηση των επιθυμιών τοων

πελατών, καθώς και των τάσεων στην αγορά.

Στη συνέχεια θα μπιραστούμε μαζί σας 4 προτάσεις για την ανάπτυξη στρατηγικών online

επικοινωνίας που θα ενισχύσουν την καινοτομία και θα διευκολύνουν τη διαδικασία ψηφιακού

μετασχηματισμού της επιχείρησής σας.

1) Δημιουργείστε πρόσθετη αξία για τον πελάτη με τη βοήθεια
του ψηφιακού μετασχηματισμού
"Ο ψηφιακός μετασχηματισμός λειτουργεί καταλυτικά στη δημιουργία αξίας για το πελάτη [δηλαδή την αξία

που αυτός μπορεί να αναγνωρίσει σε προϊόντα και υπηρεσίες] μέσα από την υιοθέτηση ψηφιακών

τεχνολογιών που εμπλουτίζουν την εμπειρία του πελάτη [στη σχέση του με την επιχείρηση και τα προϊόντα

της]." (Matarazzo et al., 2021)

4 προτάσεις για την ανάπτυξη στρατηγικών online
επικοινωνίας στην επιχείρηση

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320306871?casa_token=TFDCJKafbr0AAAAA:ixX1XI9Ae3lEUaVYyIF9Kx3dMZeuxleWPmUXmCK8m4k3-Npf77H0qKO4x_vg6QOuqH-kyTammPU


Σύμφωνα με μελέτες (Matarazzo et al., 2021) έχει διαπιστωθεί ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες

ενισχύουν τη σχέση με τους πελάτες εξαιτίας της χρήσης πολλών και διαφορετικών καναλιών

επικοινωνίας που λειτουργούν ως σημεία "επαφής" και "συνάντησης" με τους πελάτες κατά τη

διαδικασία αναζήτησης και αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών.   

"The customer journey is the complete sum of experiences that customers go through when

interacting with your company and brand. " (Sorman)

Αξιοποιείστε την τεχνολογία για να κατανοήστε καλύτερα του πελάτες 

Η τεχνολογία μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήστε επιθυμίες, ανάγκες και ενδιαφέροντα

των πελατών, όταν αυτοί συναλλάσσονται με την επιχείρησή σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Διαβάστε εδώ σχετικά με τη βιωματική εμπειρία του πελάτη όταν έρχεται σε επαφή με την

επιχείρησή σας online . Με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορείτε να σχεδιάζετε προϊόντα και

υπηρεσίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες και προτιμήσεις. "Αντί να

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320306871?casa_token=TFDCJKafbr0AAAAA:ixX1XI9Ae3lEUaVYyIF9Kx3dMZeuxleWPmUXmCK8m4k3-Npf77H0qKO4x_vg6QOuqH-kyTammPU
https://www.surveymonkey.com/curiosity/map-customer-journey-keep-customers-happy/#:~:text=Here's%20the%20customer%20journey%20definition,experience%20of%20being%20a%20customer.
https://www.epixeiro.gr/article/3108


εστιάζετε σε ένα μικρό μόνο μέρος της συνδιαλλαγής με τον πελάτη, αντλείστε από το σύνολο της

βιωματικής εμπειρίας του πελάτη." (Sorman)

2) Αφουγκραστείτε επιθυμίες, ανάγκες, συναισθήματα
"Η ικανότητα να αφουγκράζεστε τους πελάτες ανοίγει το δρόμο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της

επιχείρησής σας και την δημιουργία αξίας για τους πελάτες σας." (Matarazzo et al., 2021)

Η χρήση και αξιοποίηση εργαλείων όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιτρέπουν στις

επιχειρήσεις να αναπτύξουν άμεσες σχέσεις με τους πελάτες τους. Οι σχέσεις αυτές είναι πλούσιες

σε περιεχόμενο και βοηθούν μια επιχείρηση να έρθει πιο κοντά στον πελάτη, όχι μόνο σε σχέση με

το καταναλωτικό του προφίλ, αλλά και το σύνολο της προσωπικότητάς του.  

Ποιες είναι οι ανάγκες κι οι επιθυμίες των πελατών σας; Η online επικοινωνία και

συνδιαλλαγές προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα από όλα τα στάδια της εμπειρίας του

πελάτη, που μπορούν να αξιοποιηθούν.  

https://www.surveymonkey.com/curiosity/map-customer-journey-keep-customers-happy/#:~:text=Here's%20the%20customer%20journey%20definition,experience%20of%20being%20a%20customer.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320306871?casa_token=TFDCJKafbr0AAAAA:ixX1XI9Ae3lEUaVYyIF9Kx3dMZeuxleWPmUXmCK8m4k3-Npf77H0qKO4x_vg6QOuqH-kyTammPU


Ένας κύκλος ανατροφοδοτούμενης σχέσης και κατανόησης

"Σύμφωνα με τον Sashi (2012), η ψηφιακή τεχνολογία πυροδοτεί έναν κύκλο σχέσεων πελάτη-επιχείρησης

που ξεκινά από τη συνδιαλλαγή, περνά στην ικανοποίηση του πελάτη, και καταλήγει στη θεμελίωση σχέσης

μαζί του, μόνο για να εκκινήει και πάλι από την αρχή  ." (Matarazzo et al., 2021)

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας μια επιχείρηση βελτιώνει την ικανότητά της να

αφουγκράζεται τους πελάτες της και να εμπλουτίζει συνεχόμενα την εμπειρία του πελάτη. 

Πώς όμως μπορείτε να αφουγκραστείτε πραγματικά ανάγκες και επιθυμίες;  s

Οι προτάσεις που ακολουθούν σας δίνουν μερικές ιδέες.

3) Οι φάσεις πριν και μετά την αγορά: Χρησιμοποιείστε τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
Οι εφαρμογές για κινητές συσκευές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να εμπλουτίσουν τη

βιωματική εμπειρία του πελάτη και να δημιουργήσουν πρόσθετη αξία στις φάσεις πριν και μετά την

αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας. Στη φάση πριν την αγορά, η παροχή πληροφορίας έχει κυρίαρχο

ρόλο, ενώ στη φάση μετά την αγορά, είναι η επικοινωνιακή και σχεσιακή διάσταση που κυριαρχούν :

Πριν την αγορά: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αξιοποιηθούν για να εφοδιάσουν
τον πελάτη με την απαραίτητη πληροφορία που χρειάζεται, καθώς και να ενισχύσουν τη
σύνδεση του πελάτη με την οπτική ταυτότητα και το brand της επιχείρησης.  

Μετά την αγορά: Η πυροδότηση θετικών συναισθημάτων μετά την αγορά προϊόντος ή
υπηρεσίας μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την επιχείρηση. Οι πελάτες
μεταφέρουν τις θετικές τους εμπειρίες στην επικοινωνία τους με τρίτους, λειτουργώντας
"συνεργατικά" στη δημιουργία πρόσθετης αξίας. (Matarazzo et al., 2021)

Μια επικοινωνιακή στρατηγική που προωθεί τη διάδραση, τη συμμετοχή, τη συνεργασία μεταξύ

πελάτη κι επιχείρησης, οδηγεί στην ανάπτυξη νέων (ψηφιακών) υπηρεσιών και προϊόντων,

καθώς και πρακτικών και λειτουργιών για την υποστήριξή τους.

https://www.researchgate.net/publication/235292856_Customer_engagement_buyer-seller_relationships_and_social_media
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320306871?casa_token=TFDCJKafbr0AAAAA:ixX1XI9Ae3lEUaVYyIF9Kx3dMZeuxleWPmUXmCK8m4k3-Npf77H0qKO4x_vg6QOuqH-kyTammPU
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320306871?casa_token=TFDCJKafbr0AAAAA:ixX1XI9Ae3lEUaVYyIF9Kx3dMZeuxleWPmUXmCK8m4k3-Npf77H0qKO4x_vg6QOuqH-kyTammPU


Develop digital content tailored to your target group. Find out which of your postings

achieves the highest customer reach online. Step by step you'll find out more about your

customer's needs, interests and wishes.

Κοινωνική επαφή και συναναστροφή στον online κόσμο

Τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Όταν αναφερόμαστε στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης εννοούμε ματεξύ άλλων τα κοινωνικά δίκτυα, το blogging, την εμπλοκή διαμορφωτών

απόψεων και τάσεων (influencers) στην προώθηση ενός εταιρικού brand, τη διαφήμιση και την

ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου (βίντεο, εικόνες, podcasts κλπ.).  



Η ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να αντλεί

από τη διάδραση με το κοινό που μας ενδιαφέρει, να προσαρμόζεται στις προτιμήσεις και το προφίλ

του, καθώς και να ανταποκρίνεται σε αυτά που πυροδοτούν τα ενδιαφέροντά του.

Σε αυτήν τη διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα τα στατιστικά στοιχεία που μας προσφέρουν τα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε το βαθμό διείσδυσης και

ανταπόκρισης, αλλά και να τον βελτιώσουμε, προσαρμόζοντας την προσέγγισή μας.

SUBMIT

 

Ποιες πηγές χρησιμοποιείτε για την ανάπυξη ψηφιακού περιεχομένου για τα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης της επιχείρησής σας; 

Νέα που θέλουμε να μοιραστούμε με τους πελάτες. 

Απαντήσεις και σχόλια πελατών ή δυνητικών πελατών. 

Τάσεις και θέματα σχετικά με τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες μας. 

Δεδομένα και στατιστικά που αντλούμε από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και την ιστοσελίδα της
επιχείρησης. 



4) Η φάση της αγοράς: Επιστρατεύστε όλα τα κανάλια
επικοινωνίας
 "Μια στρατηγική που επιστρατεύει όλα τα διαθέσιμα κανάλια και μέσα επικοινωνίας, λειτουργεί θετικά στη

δημιουργία πρόσθετης αξίας για τον πελάτη στη φάση της αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας. Εμπλουτίζει την

πληροφορία, μπορεί να έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα, ενώ έχει ευρύτερο αντίκτυπο στο συναισθηματικό

επίπεδο." (Matarazzo et al., 2021)

Η στρατηγική αξιοποίησης όλων των καναλιών επικοινωνίας εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη και

πολύπλευρη βιωματική εμπειρία για τον πελάτη στην επαφή του με την επιχείρηση, καθώς ο

πελάτης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά από τον προσωπικό του υπολογιστή, το κινητό ή

σταθερό τηλέφωνο, ή απευθείας σε μια πρόσωπο-με-πρόσωπο διαδικασία.  Η αξιοποίηση όλων των

καναλιών διαφέρει από την απλή αξιοποίηση πολλών σε αριθμό καναλιών στο εξής σημείο: Στην

πρώτη περίπτωση προϋποτίθεται η σύνδεση μεταξύ των καναλιών, παρά η λειτουργία τους ως

απομονωνομένα κανάλια ανάμεσα στα οποία ο πελάτης καλείται να διαλέξει. Η αξιοποίηση όλων

των καναλιών προσεγγίζεται στο βαθμό λειτουργικής αλληλοσύνδεσης και

συμπληρωματικότητας, όπου τα άτομα ή τα εργαλεία που βρίσκονται πίσω από κάθε κανάλι

ενεργούν και επικοινωνούν με τον πελάτη ελέγχοντας κι έχοντας γνώση της εμπειρίας του

πελάτη, όπως προκύπτει από την επαφή του με την επιχείρηση.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320306871?casa_token=TFDCJKafbr0AAAAA:ixX1XI9Ae3lEUaVYyIF9Kx3dMZeuxleWPmUXmCK8m4k3-Npf77H0qKO4x_vg6QOuqH-kyTammPU


Συνδέοντας online και offline κανάλια επικοινωνίας για ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία

του πελάτη. 

Συντονισμός καναλιών για ποιοτική βιωματική εμπειρία του πελάτη

"Η δυνατότητα συντονισμού και εναρμόνισης λειτουργιών όλων των καναλιών αποτελεί

προϋπόθεση για την ορθή αξιοποίηση των καναλιών διανομής και πώλησης (πχ. ηλεκτρονικό

εμπόριο) σε συνεργασία με τα  κανάλια επικοινωνίας (πχ. ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής



δικτύωσης). Σε αυτό ακριβώς το κομβικό σημείο αναπτύσσεται η λογική της αξιοποίησης όλων των

καναλιών για την οποία έγινε λόγος, σε αντιπαράθεση με τη μενομονωμένη και οργανικά

ασύνδετη χρήση καναλιών.  

Με στόχο τον εμπλουτισμό της εμπειρίας του πελάτη , η παροχή πληροφορίας, η παρακίνηση για

διάδραση και διάλογο με τον πελάτη, προϋποθέτουν υψηλά επίπεδα διασύνδεσης των

καναλιών που συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις όπου ο πελάτης έρχεται σε επαφή με την επιχείρηση και

τα προϊόντα της.  " (Matarazzo et al., 2021)

Ποια κανάλια online επικοινωνίας και διάδρασης
χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας; 

Πάρτε μέρος στην ανώνυμη ψηφοφορία και δείτε τα κανάλια που αξιοποιούν άλλες επιχειρήσεις!

POLL

Which online communication and interaction
channels do you currently use?

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320306871?casa_token=TFDCJKafbr0AAAAA:ixX1XI9Ae3lEUaVYyIF9Kx3dMZeuxleWPmUXmCK8m4k3-Npf77H0qKO4x_vg6QOuqH-kyTammPU
https://poll.fm/
https://poll.fm/10764303
https://poll.fm/10764303


Digital transformation and customer value creation in Made in Italy SMEs: A dynamic
capabilities perspective 
Η μελέτη του Matarazzo και άλλων (2020) περιγράφει με λεπτομέρειες πώς ο ψηφιακός
μετασχηματισμός και η δημιουργία αξίας για τον πελάτη συνδέονται μεταξύ τους στον κόσμο των
ΜΜΕ (Αγγλικά). 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

The Nine Elements of Digital Transformation   

Poll Answers: Website, Onlineshop, Mobile App, Facebook, Linkedin, Instagram,

Tiktok, Youtube,

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ POLL 

Πηγές και κείμενα

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320306871?casa_token=TFDCJKafbr0AAAAA:ixX1XI9Ae3lEUaVYyIF9Kx3dMZeuxleWPmUXmCK8m4k3-Npf77H0qKO4x_vg6QOuqH-kyTammPU
https://poll.fm/10764303


Το άρθρο των Westerman, Bonnet, and McAfee (2014) μας δείχνει πώς οι managers χρησιμοποιούν
την τεχνολογία σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού του επιχειρηματικού αντικειμένου (Αγγλικά).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

A Step-by-Step Guide To Digital Transformation  
Ένας βήμα-με-βήμα οδηγός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό (Αγγλικά). 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Τι μάθατε σε αυτό το Κεφάλαιο

Τι μας δίδαξε αυτό το Κεφάλαιο

https://sloanreview.mit.edu/article/the-nine-elements-of-digital-transformation/
https://www.slideshare.net/niallmckeown/digital-transformation-45738266


Σε αυτό το Κεφάλαιο είδαμε πώς μπορεί να προσαρμοστεί η στρατηγική της online επικοινωνίας της

επιχείρησης στο πνεύμα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Προς αυτήν την κατεύθυνση

παρουσιάστηκαν 4 προτάσεις:

Δημιουργήστε πρόσθετη αξίας για τον πελάτη μέσα από τον ψηφιακό
μετασχηματισμό

Αφουγκραστείτε επιθυμίες, ανάγκες συναισθήματα

Πριν και μετά την αγορά: Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στη φάση της αγοράς: Στρατηγική εναρμονισμένης χρήσης όλων των
καναλιών

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


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

