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΄Μέσω της δημιοργίας ενός

διαδικτυακού πλάνου

μάρκετινγκ, η βιωσιμότητα των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

θα διασφαλιστεί. Συνεπώς, η 

διαφήμιση, μέσω ποικίλων 

τρόπων, σε ένα μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης, θα 

οδηγήσει στην επιτυχημένη 

διάδοση.
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1.Η σημασία του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Curran (2011), υποστήριξε μέσα από έρευνα , ότι “τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης είναι ο καλύτερος τρόπος διαφήμισης,
καθώς συλλέγουν πληροφορίες για τους χρήστες τους, και ως
αποτέλεσμα, διασφαλίζουν οι ερευνητικές του μάρκετινγκ, μία
συγκεκριμένη αγορά για ένα κατάστημα λιανικής”.[1]

“Το 2011, υπήρχαν 150 εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποιούσαν το
τεχνολογικό μάρκετινγκ παγκοσμίως. Το 2015, αυξήθηκαν
στις 2,000 και ένα χρόνο αργότερα, το 2016, σχεδόν
διπλασιάστηκαν στις 3,500. Το 2017 υπήρχαν 4,891 εταιρείες, οι
οποίες χρησιμοποιούσαν τεχνολογικές πλατφόρμες στις
στρατηγικές του μάρκετινγκ. (Martech Today, 2017).” [2]
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Διαβάστε περισσότερα:

1. Curran, Kevin & Graham, Sarah & Temple, Christopher. (2011). Advertising on Facebook. International 

Journal of E-Business Development. 1.

2. Martech Today, 2017. Infographic: The 2017 ‘Martech 5000’ Marketing Technology Landscape, [online] 

Διαθέσιμο στο: Martechtoday.com
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https://martechtoday.com/infographic-marketing-technology-landscape113956


1.Η σημασία του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
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Ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι

σημαντικό για τα άτομα που ασχολούνται με

το μάρκετινγκ, καθώς:

• τους επιτρέπει να αναπαράγουν την

επωνυμία τους σε αυτό
• εφαρμόζει στρατηγικές

• προσμετρά τα αποτελέσματα, που

επηρεάζουν το κοινό-στόχο τους, με

σκοπό να συμπεριφέρονται με έναν

συγκεκριμένο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα:

https://www.singlegrain.com/social-media/8-social-

media-success-stories-to-inspire-you/

https://www.singlegrain.com/social-media/8-social-media-success-stories-to-inspire-you/


1.Η σημασία του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -3-
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2.375 

δισεκατομμύρια/καθημερινοί 

χρήστες

1.9 δισεκατομμύρια χρήστες

1 δισεκατομμύριο χρήστες

610 εκατομμύρια χρήστες

330 εκατομμύρια χρήστες

190 εκατομμύρια χρήστες

Τα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης αποτελούν ένα

χρήσιμο εργαλείο για τις

επιχειρήσεις, καθώς είναι

ένας εύκολος τρόπος να μάθει ο
κόσμος το λογότυπό τους,

ρυθμίζοντας μία διαδικτυακή

στρατηγική, προσαρμοσμένη στις

ανάγκες τους, και αναλύοντας τα

δεδομένα που δόθηκαν στην
πλατφόρμα, για τη διαφήμισή τους.



2.Η επιλογή του βασικού καναλιού διαφήμισης στο διαδικτυακό μάρκετινγκ
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Σύμφωνα με το διάγραμμα, η

βελτιστοποίηση ιστοσελίδων και

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

είναι οι πιο διαδιδωμένες

ψηφιακές υπηρεσίες.

Στις παρακάτω ενότητες, κάθε

μία από αυτές θα περιγράψει

πως δουλεύουν και πώς μπορεί

να είναι χρήσιμες για τους
κοινωνικούς επιχειρηματίες.

Επιλέγοντάς τες, διασφαλίζεται η

πρόσβαση στο κοινό, και ως

αποτέλεσμα, η βιωσιμότητα
της κοινωνικής επιχείρησης. Διαβάστε περισσότερα:

https://www.entrepreneur
.com/article/252933

https://www.entrepreneur.com/article/252933


3. Οι ομάδες-στόχοι
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women from ethnic minorities in social enterprise

Μία ομάδα-στόχος αποτελεί μία ομάδα ανθρώπων, που

προσδιορίζεται από συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία και

συμπεριφορές. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθοδηγούν τις

αποφάσεις στις εκστρατείες του μάρκετινγκ.

Εφόσον γνωρίζετε σε ποιο κοινό απευθύνεστε, κάθε εκστρατεία θα

διασφαλίσει ότι τους κατανοείτε. Το να καταλαβαίνετε το ακροατήριό

σας, θα διευκολύνει να εκμηδενίσετε τις πληρωμένες εκστρατείες

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναζητώντας τρόπους σχετικά με την στόχευση στη σωστή ομάδα-

στόχο, βελτιωμένα αποτελέσματα θα ακολουθήσουν .



4. Πώς να ορίσετε τις πιθανές ομάδες-στόχων
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Διαβάστε περισσότερα:

https://blog.hootsuite.com/t

arget-market/

Δημιουργείστε 

πολλαπλά προφίλ 

ομάδων-στόχων!

Μερικές 

συμβουλές

Δημιουγήστε μία 
αγορά-στόχο

Συγκεντρώστε 
πληροφορίες για 
τους τρέχοντες 

πελάτες

Εξετάστε την 
ιστοσελίδα και 
τις αναλύσεις

των μ.κ.δ.

Ξεκαθαρίστε την αξία 
του προϊόντος σας

Δημιουγήστε 
μία αγορά-

στόχο

Ελέξτε τις 
κοινωνικές 

διαφημίσεις 
στην αγορά-
στόχο σας

Εξετάστε την 
ανταγωνιστικότητα

Επανεξετάστε 
την έρευνα του 

κοινού σας, 
εφόσον είναι 

αναγκαίο

https://blog.hootsuite.com/target-market/


5. Το βασικό μήνυμα μίας διαφημιστικής εκστρατείας: Συμβουλές για μία επιτυχημένη 
καμπάνια -1-
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Κοινωνική

Οργανωμένη

Εκπαιδευμένη

Ακριβής

Ευγενική

Συνδεδεμένη

Προετοιμασμένη

Απλή

Ενδιαφέρουσα

Ελκυστική

Είναι…



6. Το βασικό μήνυμα μίας διαφημιστικής εκστρατείας: Συμβουλές για μία 
επιτυχημένη καμπάνια -2-

Διατηρεί-
στε τη 

σύντομη 
και απλή Επικεντρω-

θείτε σε αυτό 
που σας 

κάνει 
διαφορετικό

Συνεισφέρετε

Κάντε τη 
διαχρονική

Να είναι σε 
αρμονία

Διασφαλί-
στε ότι 

μπορεί να 
σταθεί 

μόνη της

Σκεφτείτε το 
κοινό-στόχο
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:
https://www.verticalresponse.com/blog/7-tips-

to-creating-a-memorable-slogan/

https://www.verticalresponse.com/blog/7-tips-to-creating-a-memorable-slogan/
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Βρείτε χρόνο για…

A/B έλεγχο
Να είστε 

ενημερωμένοι

Επικεντρωθείτε…

Στο μήνυμα
Στην 

προσαρμογή

Επενδύστε…

Σε βίντεο-
περιεχόμενο

Στη διάδραση

7. Συμβουλές για την χρησιμοποίηση 

οποιασδήποτε πλατφόρμας



8. Συμβουλές για υψηλή ποιότητα περιεχομένου

Ελκυστικές Εικόνες Καθημερινή Ενημέρωση
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VSCOPiktochart

Canva

Βρείτε πως να 

δημιουργήσετε 

εντυπωσιακές 

εικόνες εδώ!

Pocket

BuzzSumo

Βρείτε πως να 

οργανώσετε το 

περιεχόμενό σας 

εδώ!

Εργαλεία

https://vsco.co/
https://piktochart.com/
https://about.canva.com/pricing/
https://getpocket.com/
http://buzzsumo.com/


9. Ιστοσελίδα/Ιστολόγιο/Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων

-Weblium, για να δημιουργήσετε 
εύκολα τη δική σας ιστοσελίδα

-Google My Business, έτσι ώστε να 
βρίσκουν την επιχείρησή σας πιο 
εύκολα.

-PPC (μοντέλο διαφήμισης Pay Per 
Click) ή διαφημίσεις της Google

-Kparser
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Άρθρα για δημιουργία περιεχομένου :

1.Ξεκινήστε με το μάρκετινγκ 

περιεχομένου του Ινστιτούτου 

Μάρκετινγκ Περιεχομένου.

2. Γιατί χρειάζεστε ένα αναπτυξιακό 
μοντέλο για το ιστολόγιό σας (και πώς 

να το δημιουργήσετε) του Devesh

Khanal.

Χρήσιμα Εργαλεία

https://weblium.com/
https://www.google.com/business/
https://neilpatel.com/blog/how-to-use-ppc-advertising-to-diversify-your-traffic-and-protect-your-business/
https://kparser.com/
https://contentmarketinginstitute.com/getting-started/


10. Email Μάρκετιγνκ

14

Το email Μάρκετινγκ είναι μία 
τεχνική του μάρκετινγκ, η οποία 

βοηθάει στην προώθηση των 
τελευταίων δραστηριοτήτων του 

επιχειρηματία ή των 
προϊόντων/υπηρεσιών.

Τα τακτικά emails μπορούν να 
σας βοηθήσουν 

να δημιουργήσετε μία σχέση με 
το κοινό σας και να αυξήσουν 

την κυκλοφορία στις 
πλατφόρμες των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, στις 
οποίες ο επιχειρηματίας 

διαθέτει λογαριασμό.

Εν κατακλείδι, μπορεί να 
ειπωθεί ότι το email μάρκετινγκ 
διευκολύνει την πλειοψηφία του 

κοινού, η οποία όπως 
αναφέρθηκε, είναι ευρείας 

κατανάλωσης.
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10.Email Μάρκετινγκ
Δημιουργήστε τη 

συνδρομητική σας 
λίστα

Κάντε τη
προσωπική

Διατηρείστε τη 
καθαρή και 

έντονη

Απαντήστε και 
επικοινωνήστε

Μην αφήνετε να 
εισέλθουν τα 

μηνύματα σας 
στα ανεπιθύμητα

Καταγράψτε τα 
δεδομένα

Ελέξτε! 
Ελέξτε! Ελέξτε!

Μερικές συμβουλές…



11. Facebook
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Το Facebook είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα ανάμεσα σε όλες τις

ομάδες-στόχους. Οι επιχειρηματίες μπορούν να εκμεταλλευτούν

όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, ανάλογα στο τι ακριβώς θέλουν να

πετύχουν και, τελικά, νε επεκτείνουν το κοινό τους.

Το γεγονός ότι το Facebook παρέχει πραγματική

επικοινωνία και αλληλεπίδραση, διευκολύνει έναν

επιχειρηματία να αποκτήσει φήμη και

ακόλουθους*.

* Ακόλουθοι: Οι άνθρωποι που ακολουθούν 

την σελίδα σας και τη

δραστηριότητα των επιχειρήσεών σας.



11. Facebook
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Συνδεθείτε σε ζωντανή μετάδοση: Ζωντανά μαθήματα που θα
διευκολύνουν τη δημιουργία σχέσεων με το κοινό, μέσω
απευθείας επικοινωνίας και απαντώντας σε ερωτήσεις.

Βίντεο: Link

Πληρωμένη διαφήμιση: Επικεντρωθείτε στην ομάδα-στόχο που
χρειάζεται να εισάγετε και να διαφημίσετε την επιχείρησή σας.

Βίντεο: Link

Συνδέστε οτη σελίδα σας στο FB με μία συγκεκριμένη ομάδα: Η
δημιουργία ομάδας ακολούθων, οι οποίοι θα μπορούν να
επικοινωνούν μαζί σας, θα διευκολύνει τη λεπτομερή παρουσίαση της
επιχείρησή σας και, φυσικά, της ανάπτυξης των σχέσεών σας με τους
ακόλουθους.

Βίντεο: Link

https://www.youtube.com/watch?v=x7CZHtEfXDw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1iZl0bCyDPQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MWWF-pOKeyA&feature=emb_logo


11. Facebook
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''Bot messages'': Οι αυτοματοποιημένες απαντήσεις σε
ερωτήσεις ακολούθων μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και να
προσφέρουν γρήγορες απαντήσεις σχετικές με την επιχείρησή σας
και την κοινωνική της διάσταση.

Βίντεο: Link

''Insights'': Αυτή η λειτουργία σας εφοδιάζει με πολύτιμες
πληροφορίες, σχετικές με τις αναρτήσεις και τις διαδράσεις σας, με
σκοπό να αξιοποιήσετε τα υλικά προς δημοσίευση ανάλογα με τις
προτιμήσεις του κοινού σας.

Βίντεο: Link

https://www.youtube.com/watch?v=zRheMc6oT34&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kDbnYMhbTBY&feature=emb_logo


12. Instagram

Το Instagram έχει γίνει ένα δημοφιλές
μέσο κοινωνικοποίησης και δικτύωσης.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να
αξιοποιήσουν το Instagram για να
επεκτείνουν το κοινό τους. Συγκεκριμένα,
οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να
προσελκύσουν περισσότερους χορηγούς,
μέσω διάδωσης της δουλειάς τους.
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Πώς να δημιουργήσετε μία επιχείρηση στο Instagram

https://www.youtube.com/watch?v=wYbvA2VBl_c&feature=emb_logo


12. Instagram

Δημοσιεύστε περισσότερα ''Insta-
Stories'' (συμπεριλαμβάνετε συνδέσμους)

Είναι χρήσιμο να δημοσιεύετε ιστορίες στο 
Instagram, καθώς μια συχνή εμφάνιση της 
επιχείρησης την βοηθά να διατηρείται στο μυαλό του 
κοινού.

Οι σύνδεσμοι είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν, 
έτσι ώστε να οδηγούν στην ιστοσελίδα των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, για περισσότερες 
πληροφορίες.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις ιστορίες στο 
Instagram (εκπαιδευτικό υλικό)
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https://www.youtube.com/watch?v=U5i02yWZqEU&feature=emb_logo


12. Instagram

Εφαρμόστε την αυτόνομη εφαρμογή βίντεο ''IGTV'' 
για επιπλέον περιεχόμενο

Το ''IGTV'' αποτελεί έναν άμεσο τρόπο παρουσίασης
της κοινωνικής σας επιχείρησης στο κοινό σας.

Η φυσική παρουσία βοηθά στην εξατομίκευση του
μηνύματός σας, της παρουσίασής σας και το καθιστά
πιο ζωντανό.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το 
IGTV(εκπαιδευτικό υλικό)
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Βίντεο: Link

Βίντεο: Link

https://hubblecontent.osi.office.net/contentsvc/videohostpage/video?lcid=1032&syslcid=1032&uilcid=1032&app=3&ver=16&build=16.0.13029&platform=Win32&streamsso=true&appCorrelation=A1774535-1103-4AE4-8FA7-56B9345D4CB9&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FV72vDaumD4o%3Ffeature%3Doembed
https://www.youtube.com/watch?v=ovM2KX74skg&feature=emb_logo


12. Instagram

Τα ''Hashtags'' βοηθάνε στην
προβολή μίας επιχείρησης σε όσο το
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους,
στοχεύοντας συγκεκριμένες λέξεις.

Προωθούν, επίσης, την κοινωνική σας
επιχείρηση σε ένα ευρύτερο κοινό,
αυξάνοντας σημαντικά τον πιθανό
αριθμό των ακολούθων σας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα ''hashtags'';(εκπαιδευτικό υλικό)
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https://www.youtube.com/watch?v=bgNmS2Pdooc&feature=emb_logo


12. Instagram

Επικοινωνία με τους ακόλουθους/σχολιαστές

Οι αντιδράσεις και οι απαντήσεις στα σχόλια των
ακολούθων, αυξάνουν τα επίπεδα δράσεων της
Κοινωνικής σας Επιχείρησης και συνεισφέρουν στην
αύξηση του κοινού της και της δημοτικότητά της

3 Συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε τις ιστορίες 
στο Instagram και να αυξήσετε τους ακόλουθους
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Πώς να σχολιάσετε και να διαγράψετε σχόλια στο Instagram

https://www.youtube.com/watch?v=gNf28kYo8Bg&feature=emb_logo
https://hubblecontent.osi.office.net/contentsvc/videohostpage/video?lcid=1032&syslcid=1032&uilcid=1032&app=3&ver=16&build=16.0.13029&platform=Win32&streamsso=true&appCorrelation=A1774535-1103-4AE4-8FA7-56B9345D4CB9&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FKuwlESi0sD4%3Ffeature%3Doembed


12. Instagram

Ζωντανή σύνδεση στο Instagram

Η ζωντανή σύνδεση στο Instagram αποτελεί έναν
καταπληκτικό τρόπο αναγνώρισης της Κοινωνικής σας
Επιχείρησης από το κοινό και χρησιμοποίησης ενός πιο
προσωπικού τρόπου έκφρασης. Επίσης, βοηθάει στις
γρήγορες απαντήσεις ερωτήσεων των ακολούθων και στη
δημιουργία μιας σχέσης μαζί τους.
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https://hubblecontent.osi.office.net/contentsvc/videohostpage/video?lcid=1032&syslcid=1032&uilcid=1032&app=3&ver=16&build=16.0.13029&platform=Win32&streamsso=true&appCorrelation=A1774535-1103-4AE4-8FA7-56B9345D4CB9&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FSCoAA6D97Os%3Ffeature%3Doembed


13. Twitter
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•Συμμετοχή σε δημοφιλείς συνομιλίες

•Χρησιμοποιήστε τα ''hashtag'' με σύνεση και 

στόχευση

•Πειραματιστείτε με τη διαφήμιση στο Twitter

Το Twitter αποτελεί μία ακόμη πλατφόρμα των

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία

χαρακτηρίζεται από σύντομες προτάσεις/σχόλια σε

τρέχοντες υποθέσεις.

Twitter Μάρκετινγκ για αρχάριους και προχωρημένους
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-Περιορίστε το περιεχόμενο των βίντεο 

(μικρότερο από 30 δευτερόλεπτα)

-Προτιμάτε να προσθέτετε ακριβές περιεχόμενο 

στην πλατφόρμα του LinkedIn

LinkedIn Μάρκετιγνκ: 5 Βήματα για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας

Στρατηγική του Μάρκετινγκ στο LinkedIn

https://www.youtube.com/watch?v=FCKtfcAGUTE&feature=emb_logo
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Ένα παράδειγμα Κοινωνικής Επιχείρησης, η οποία έχει

προωθήσει τη δουλεία της μέσα από ένα

Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, αποτελεί η Send A Cow.

Αποτελεί έναν οργανισμό, ο οποίος βοηθάει Αφρικανούς
αγρότες να αντιμετωπίσουν το φόρτο εργασίας τους, να

αυξήσουν τα κέρδη τους και να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή

των εργαζομένων.

Υλοποιούν τους στόχους τους, διδάσκοντας στους αγρότες πώς
να βελτιστοποιήσουν την εργασία τους μέσω εκπαιδευτικών

βίντεο, με ειλικρινές εικόνες ανθρώπων που βοηθούν και

διαθέτουν το χαρακτηριστικό του "υποστηρικτή της εβδομάδας",

τα οποία διαδίδονται μέσω του λογαριασμού τους στο Twitter και

τη σελίδα τους στο Facebook.

Η εμφάνιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους βοηθά να

διαδώσουν τον λόγο για τον αντίκτυπό τους, που είναι η

εκπαίδευση των αγροτών, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να

τους βοηθήσουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια.

Βίντεο: Link

https://sendacow.org/
https://www.facebook.com/sendacow/videos/2437984269805119/?v=2437984269805119
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sJdWnU9AwqM&feature=emb_logo


28

15. Επιτυχημένες ιστορίες από διαφημιστικές εκστρατείες

Η Kristina Anankaite αποτελεί ένα παράδειγμα

μίας επιτυχημένης γυναίκας με διπλή αναπηρία,

η οποία ίδρυσε τη δική της επιχείρηση,

την “Practices for Feminity”.

Σε συνεργασία με μία φίλη της διαθέτουν ένα

κέντρο ευεξίας, στο οποίο οι γυναίκες έχουν τη

δυνατότητα να αφουγκραστούν την εσωτερική

τους φωνή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η “Practices for Feminity” έχει προωθηθεί μέσω

της πλατφόρμας του Facebook και με αυτόν τον

τρόπο πολλές γυναίκες έχουν προσελκυστεί και

ενταχθεί στην επιχείρηση της Kristina. Βίντεο: Link

https://www.facebook.com/pg/moteriskumokvepavimas/posts/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=215&v=6CcQ1KaEJcs&feature=emb_logo
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16. Συμβουλές για μία πετυχημένη εκστρατεία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

1.Ξεκινήστε από μία συγκεκριμένη πλατφόρμα και αναπτυχθείτε μέσω αυτής: Γίνεται δημοφιλείς μέσα

από μία συγκεκριμένη πλατφόρμα π.χ. το Facebook και μόλις το πετύχετε, επεκταθείτε και στις υπόλοιπες.

2.Καθορίστε ένα καθημερινό πρόγραμμα αναρτήσεων και επικεντρωθείτε σε αυτό: Οι καθημερινές

αναρτήσεις διατηρούν την προσοχή των ακολούθων σας στην επιχείρησή σας.
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3. Επενδύστε στην πληρωμένη διαφήμιση: Με

αυτόν τον τρόπο, γίνεται πιο εύκολη η προσέγγιση

του κοινού που αποτελεί το βασικό κοινό-στόχο

σας.

4. Επικεντρωθείτε στις Στατιστικές Αναλύσεις:
Μέσω της ενημέρωσης για την

αποτελεσματικότητα της κάθε ανάρτησης στη

συμμετοχή όλο και περισσότερων χρηστών,

μπορείτε να βελτιστοποιήσετε το περιεχόμενο

καταχώρησής σας αναλογικά.
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