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Marketing είναι «η δράση ή η επιχείρηση προώθησης και πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αγοράς και της διαφήμισης». Η ανάπτυξη μιας καλής 

στρατηγικής marketing είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση, ειδικά για εκείνες τις επιχειρήσεις 

που στοχεύουν να αλλάξουν το παιχνίδι στις αγορές. 

Σε αυτό το εγχειρίδιο, επιλέξαμε μερικές υπάρχουσες στρατηγικές marketing ανάμεσα σε χιλιάδες, 

με στόχο να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε συνολικά το τι είναι το marketing και να 

προσαρμοστείτε στο θέμα μας για τις Πράσινες Επιχειρήσεις για να σας υποστηρίξουμε στη 

δημιουργία της αποτελεσματικής και υπεύθυνης στρατηγικής σας. 

Λάβετε πάντα υπόψη σας τη φόρμουλα με τα 7Cs και εφαρμόστε τη σε κάθε διαδικασία marketing: 

Πελάτες, Ευκολία, Ανταγωνισμός, Επικοινωνία, Συνέπεια, Δημιουργικό περιεχόμενο και 

Αξιοπιστία. 

 

 

Κεφάλαιο 1    

Marketing, στόχοι και σκοπός  
 

Το marketing είναι μια διαδικασία όπου ο προγραμματισμός, η σύλληψη, η προώθηση, η 

τιμολόγηση και η διανομή ιδεών, υπηρεσιών ή αγαθών ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

πελατών. Κάθε επιχείρηση χρειάζεται να εμπορεύεται με επιτυχία τα προϊόντα της και το 

marketing επιτρέπει τη διαδικασία «Δημιουργίας, Επικοινωνίας, Παράδοσης και Ανταλλαγής 

προσφορών που έχουν αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες και την κοινωνία...:» 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιτευχθεί αυτό το έργο, και οι περισσότεροι βασίζονται στις 5 

Αρχές του Marketing, που εφαρμόζονται για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πελατών και ως 

βάση για μια μακροχρόνια σχέση. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όλες ή μερικές, ανάλογα με 

τη στρατηγική και τον στόχο σας. Οι έννοιες είναι: Παραγωγή, Προϊόν, Πώληση, Marketing και 

Κοινωνικές Έννοιες. 

 

 

  

 

 

Έννοια 
παραγωγής 

Η εστίαση είναι στις λειτουργίες και η υπόθεση είναι ότι οι πελάτες 
ενδιαφέρονται περισσότερο για αγορές που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή 
και μπορούν να τις αγοράσουν με μικρότερο κόστος σε σύγκριση με τους 
ανταγωνιστές. Αυτό συνεπάγεται αποτελεσματική παραγωγή και κλιμάκωση 
του κέρδους στο μέγιστο. Είναι χρήσιμο όταν μια επιχείρηση αναπτύσσεται 
σταθερά, αλλά η εστίαση σε φθηνές πωλήσεις ενέχει τον κίνδυνο απώλειας 
των σχέσεων με τους πελάτες και χαμηλή απόδοση στην αγορά.  

Έννοια 
προϊόντος 

Η εστίαση εδώ είναι ότι η διαθεσιμότητα και η τιμή δεν είναι τόσο σημαντικά 
στις αγοραστικές συνήθειες των πελατών, οι άνθρωποι προτιμούν την 
ποιότητα, την καινοτομία και την απόδοση. Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε 
να βελτιώνουμε τα αγαθά και να καινοτομούμε. Το μειονέκτημα είναι η 
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απόσταση από το κοινό που αναζητά διαθεσιμότητα και τιμή. 

Έννοια 
πώλησης 

Η εστίαση είναι να κάνετε τους πελάτες να ενδιαφέρονται για την αγορά 
ανεξάρτητα από τις ανάγκες τους ή την ποιότητα αυτού που πουλάτε ή το 
ενδιαφέρον για την ικανοποίησή τους (που σημαίνει ότι η αγορά δεν 
επαναλαμβάνεται). Αυτό συνεπάγεται επιθετικό marketing, που απευθύνεται 
στο status quo αντί για τις ανάγκες. 

Έννοια 
Marketing  

Η εστίαση είναι να αυξηθεί η ικανότητα της επιχείρησης να ανταγωνίζεται, να 
αποκτήσει μέγιστο κέρδος προσφέροντας καλύτερη αξία στους πελάτες από 
τους ανταγωνιστές, γνωρίζοντας τα συναισθήματα και τις ανάγκες του 
στόχου και την ικανοποίησή του. 

Κοινωνική 
Έννοια 

Η εστίαση είναι στην ευημερία της κοινωνίας και στην ηθική ευθύνη των 
εμπόρων marketing να προωθήσουν αυτό που είναι καλό για τους πελάτες 
(ενάντια στις ανάγκες), οι στόχοι των πωλήσεων είναι δευτερεύοντες και το 
ενδιαφέρον εστιάζεται στο τι μπορεί να ωφελήσει τις κοινότητες και να 
εμπλέξει υπαλλήλους και συνεργάτες στην προώθηση αυτής της 
προστιθέμενης αξίας . 

 

 

1.1 Τι είναι το Marketing και ο σκοπός του?  
 

Τώρα έχετε ένα στέρεο έδαφος για να κατανοήσετε τι είναι το marketing και ο σκοπός του, που 

είναι, με απλά λόγια, η δημιουργία κέρδους για μια επιχείρηση εφαρμόζοντας στρατηγικές που 

δημιουργούν επισκεψιμότητα και επικεντρώνονται στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πουλάτε, 

δουλεύοντας χέρι με χέρι με τις πωλήσεις. 

Το marketing δεν είναι επιστήμη, δεν έχει τέλειο τύπο ή αλγόριθμο, υπάρχει μια πληθώρα 

θεωριών και μοντέλων, κανένα τέλειο και αυτό οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα, στο γιατί 

και πώς κάνουμε επιλογές και ποια είναι τα ερεθίσματα μας. Και αυτό εξελίσσεται μέσω των 

κοινωνικών μας αξιών, που πηγαίνει πίσω σε έναν Αθηναίο πριν από 3000 χρόνια που αγόραζε 

φρούτα στην αγορά, στην αγορά του πιο πρόσφατου smartphone σήμερα. Ο πυρήνας είναι ο 

ίδιος, ο Αθηναίος θα εμφανίζει τα καλύτερα φρούτα στο προσκήνιο και η εταιρεία smartphone θα 

κατακλύζει τα κανάλια των social media. Το marketing είναι κάτι που κάνουμε από την αρχή του 

χρόνου. Μπορούμε ακόμη και να πούμε ότι αυτό είναι κάτι ενσωματωμένο στην ίδια τη φύση, 

απλά κοιτάξτε τις τελετουργίες ζευγαρώματος των πουλιών ή τα χρώματα των λουλουδιών για να 

προσελκύσουν τους επικονιαστές και τις μυρωδιές που παράγουν. 

Τόσο η κοινωνία όσο και η οικονομία σήμερα είναι αρκετά περίπλοκες, γι' αυτό το marketing έγινε 

θέμα μελέτης και έρευνας στον ακαδημαϊκό χώρο, συνδυάζοντας στοιχεία επικοινωνίας, 

ψυχολογίας, κοινωνιολογίας και πολλά άλλα, για να καλυφθούν οι ανάγκες και οι επιθυμίες του 

ανθρώπου στην εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορίας, όπου η προσοχή έχει ένα νόμισμα 

από μόνη της. 

Ποια σύγχρονα γεγονότα μπορούν να διαμορφώσουν τις αξίες μας και συνεπώς να επηρεάσουν 

το marketing μας; Η πανδημία είχε σίγουρα έναν σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη 

νοοτροπία, ακολουθούμενη από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συνεχιζόμενη κλιματική κρίση 

και όλα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική και τα άτομα σε 
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διαφορετικό βαθμό, και επηρεάζουν προσωπικές και παγκόσμιες υποθέσεις καθώς και πώς 

διατίθενται στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες και διατηρείται η οικονομία σε ακμή και 

προσαρμόζεται. 

 

 

1.2 Τα 4P του Marketing1  
 

Τα 4Ps του Marketing είναι: Προϊόν, Τιμή, Τόπος και Προώθηση. Φαίνεται πώς το μάρκετινγκ 

σχετίζεται με όλα τα στάδια μιας επιχείρησης και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως η βασική 

ρίζα σε όλες τις θεωρίες marketing.   

 

 

Προϊόν Έχετε κάτι που θέλετε να πουλήσετε και η προετοιμασία περιλαμβάνει έρευνα 
αγοράς και να την κατανοήσετε: ποιος είναι η ομάδα-στόχος; Ταιριάζει η 
υπηρεσία ή το προϊόν σας σε μια συγκεκριμένη αγορά/ες; Τι είδους μηνύματα 
μπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις; ποια είναι τα σωστά κανάλια για αυτά τα 
μηνύματα; Πώς να αναπτύξετε περαιτέρω την υπηρεσία ή το προϊόν σας για 
να το κάνετε ακόμα πιο επιτυχημένο; Αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε 
τον στόχο σας, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους και πώς να βελτιώσετε το 
προϊόν ή την υπηρεσία σας, με τη βοήθεια των πελατών σας. 

Τιμή Δείτε τους ανταγωνιστές, ποιες είναι οι τιμές τους; Αλληλεπιδράστε με το κοινό 
σας: έρευνες. συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης. για να σας βοηθήσει να 
κατανοήσετε πόσα μπορούν να πληρώσουν για τα αγαθά σας, φροντίζοντας η 
τιμή σας να μην είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Αυτό θα σας δώσει 
δεδομένα για να ορίσετε τη σωστή τιμολόγηση. 

Τόπος Ποιες είναι οι συνήθειες των πελατών σας; Αναλύστε τις αγορές για να 
κατανοήσετε πού πρέπει να τοποθετηθούν τα αγαθά σας και πού περιμένει ο 
στόχος σας να σας βρει, και επομένως βοηθηθείτε να κάνετε μια επιλογή. 

Προώθη
ση 

Αυτό περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες όπως διαφημίσεις, προωθητικές 
εκδηλώσεις, εκπτώσεις, οτιδήποτε μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον για την 
υπηρεσία ή το προϊόν σας με στόχο την αύξηση των πωλήσεων.  

 

Και φυσικά όλα τα P θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και κάθε P πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη και να αντιμετωπίζεται για μια επιτυχημένη στρατηγική marketing, και αυτό ονομάζεται 

μείγμα marketing, και αυτό είναι απαραίτητο για να μάθετε τι επιθυμεί ο πελάτης σας από εσάς, 

πώς προϊόν ή υπηρεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και πώς γίνεται αντιληπτό αυτό που 

προσφέρετε από το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ξεχωρίζετε από 

τους ανταγωνιστές σας και του τρόπου αλληλεπίδρασης με το κοινό σας. 

 

 

 

 
1 https://www.investopedia.com/terms/f/four-ps.asp 
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1.3 Πώς να αναπτύξετε το μείγμα Marketing σας  
 

Το μείγμα marketing είναι η διαδικασία που αναπτύσσει την τιμολόγηση, την τοποθέτηση, τους 

ανθρώπους και το προϊόν, συνδυάζοντάς τα σε μια κοινή στρατηγική και προσέγγιση. Αυτό είναι 

το σύνολο εργαλείων marketing που θα χρησιμοποιήσει η startup σας για να πετύχει τους στόχους 

σας στην αγορά σας. 

 

 

8P4C  

 

Για να δημιουργήσετε ένα πλήρες μείγμα marketing εκτός από το Προϊόν, την Προώθηση, την 

Τιμή και την Τοποθέτηση και θα πρέπει να προσθέσετε, επίσης, τη Διαδικασία, τους Ανθρώπους, 

τις Φυσικές Αποδείξεις και  την Απόδοση, πέρα από τα 4C Εμπορεύματα, Κόστος, Κανάλι και 

Επικοινωνία. 

 

Προϊόν Προβολή Τιμή Τοποθέτηση Επεξεργασί
α 

Άνθρωποι Φυσικά 
(Στοιχεία) 

Επίδοση 

Εμπορεύματα Κόστος Κανάλι Επικοινωνία 

 

1) Εργαστείτε και αναπτύξετε τα δυνατά σημεία της startup σας, αποφεύγοντας ή 

ελαχιστοποιώντας τις αδυναμίες. 

2) Κάντε τη startup ισχυρότερη και ανταγωνιστική και προσαρμοστική στις αγορές και τις 

καταστάσεις. 

3) Εναρμονίστε τα τμήματα της startup σας που συνεργάζονται στενά, μοιράζοντας τις 

εργασίες και καταβάλλοντας αποτελεσματική προσπάθεια. 

 

 

Διαδικασί
α 

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παρέχετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας. 
Πώς παραδίδεται; Πώς μοιάζει; Πώς μετακινούνται οι πελάτες στη διοχέτευση 
πωλήσεων; Ποιες είναι οι ενέργειες και τα στοιχεία που είναι σημαντικά για την 
παράδοση της αγοράς στον πελάτη σας και πόσο εξατομικευμένη είναι; Αυτή η 
διαδικασία χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση για το πώς το 
βιώνουν αυτό οι πελάτες. 

Άνθρωπο
ι 

Αυτό αφορά όλους όσους συμμετέχουν στο πλευρό και την ομάδα σας, 

συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καναλιών, όλοι είναι προσανατολισμένοι 

στην ευγένεια, τον επαγγελματισμό, είναι εκπαιδευμένοι και έχουν όλες τις 

απαραίτητες γνώσεις για την επιχείρησή σας. Σημαίνει ότι δίνεται προσοχή στην 

ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και στις ευκαιρίες ανάπτυξης. 

 

Φυσικά Σκεφτείτε τι βιώνει ο πελάτης από την αρχή, έχοντας επίγνωση ότι υπάρχετε 
μέχρι να αναπτύξετε πίστη. Η απόδειξη είναι κάτι περισσότερο από μία απλή 
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Στοιχεία αγορά, είναι η επωνυμία σας, το λογότυπό σας, η προώθηση, η συσκευασία, ο 
τρόπος επικοινωνίας με τους πελάτες σας και ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζουν 
ότι η επιχείρησή σας είναι νόμιμη, αξιόπιστη, επαγγελματική, αξίζει την 
επένδυση και τον χρόνο τους. 

Απόδοση Είναι σημαντικό να αξιολογείται η απόδοση των προσπαθειών marketing, όχι 
μόνο οι αποδόσεις. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο εδώ που πρέπει να λάβετε 
υπόψη, η φήμη. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προσχωρούν σε 
στρατηγικές που ενδιαφέρονται για τους πιθανούς πελάτες τους και την 
ενσωμάτωσή τους στη στρατηγική marketing, ενισχύοντας τη σύνδεση με το 
κοινό-στόχο μέσω κοινών αξιών. Αυτό μπορεί επίσης να καταχραστεί και να 
αποτύχει εάν δεν είναι αυθεντικό. 

 

 

Εμπορεύματ
α 

Μετρήστε το προϊόν σας σε σχέση με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των 
πελατών σας, τι ικανοποιείτε και τι απαντάτε; Πόσο κοντά είναι το χάσμα 
μεταξύ αυτού που προσφέρετε και αυτού που χρειάζονται και θέλουν; 

Κόστος Η προώθηση έχει κόστος, από άποψη χρόνου, ανθρώπινου δυναμικού και 
επενδύσεων. Κάντε έναν λεπτομερή υπολογισμό του ποσού που θα 
επενδύσετε στο marketing. 

Κανάλι Ποια κανάλια marketing λειτουργούν καλύτερα για τις συγκεκριμένες 
ομάδες-στόχους, που περιλαμβάνουν τη γνώση των συνηθειών και των 
προτιμήσεων των πελατών σας, ποια είναι τα πιο χρησιμοποιούμενα και 
προτιμώμενα κανάλια. 

Επικοινωνία Μάθετε από τους πελάτες σας πώς να προωθείτε καλύτερα τον εαυτό σας 
μέσω ψηφιακών και παραδοσιακών καναλιών, μελετήστε τις συνήθειες, τις 
προτιμήσεις και τα προνόμια για να προσδιορίσετε ποια γλώσσα και ποια 
μηνύματα λειτουργούν καλύτερα. 

 

 

Τα πρώτα βήματα προς το μείγμα marketing  

 

Ο προγραμματισμός είναι ζωτικής σημασίας για κάθε στρατηγική marketing, αφήνοντας όσο το 

δυνατόν λιγότερα στην τύχη. Η ανάπτυξη μιας λίστας σχεδίων, πιθανών αποτελεσμάτων, 

κινδύνων, ευκαιριών, απειλών και η καλή κατανόηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών της 

επιχείρησής σας είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις για να ξεκινήσετε τη στρατηγική marketing. Το 

αποτέλεσμα θα είναι ο αρχικός προσδιορισμός των σωστών τμημάτων της αγοράς, η ανάπτυξη 

ρεαλιστικών στόχων και ο σχεδιασμός τακτικών για την επίτευξη των στόχων σας. 

Η δημιουργία του μείγματος marketing πρέπει να περιλαμβάνει οποιονδήποτε συμμετέχει στην 

πώληση των υπηρεσιών και των προϊόντων σας. σχεδιαστές, έμποροι, ανθρώπινο δυναμικό, 

προσλήψεις, εκπαίδευση, τμήματα των πελατών σας, κ.λπ.…, με λίγα λόγια, όλους. Μιλάμε για 

μια διαδικασία και στρατηγική όπου όλοι συνεισφέρουν και όλοι γνωρίζουν. Όλα τα μέρη μιας 

επιχείρησης μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι 

σημαντικό να έχετε κατά νου τη φόρμουλα 8P4C όταν ξεκινάτε τη σύνταξη της στρατηγικής σας. 



8 
 

Όλα όσα θα διαβάσετε από εδώ και στο εξής, προσπαθήστε να τα παρατηρήσετε από τα «γυαλιά» 

σας στο Marketing Mix και να προσδιορίσετε πώς τα επερχόμενα θέματα όπως το branding και η 

τοποθέτηση μπορούν να ταιριάζουν στη στρατηγική σας. 

  

 

 

Συμβουλές για την τιμή P.  
 

a) Σάρωση : ξεκινήστε με υψηλή τιμή και μειώστε τη σταδιακά με την πάροδο του 
χρόνου. 

b) Με βάση τον ανταγωνισμό : Κοιτάξτε τις τιμές των ανταγωνιστών σας και κάντε τις 
δικές σας λίγο υψηλότερες ή χαμηλότερες. 

c) Οικονομία : Ορίστε την τιμή στοχεύοντας πελάτες που αναζητούν μια προσφορά. 
d) Premium : Ορίστε μια υψηλή τιμή, (εάν είναι πραγματικά υψηλής ποιότητας, πριν την 

επισημάνετε ως lux) 
e) Με βάση την αξία : ορίστε την τιμή με βάση το τι θέλουν να πληρώσουν οι πελάτες 

και τι πιστεύουν ότι αξίζει. 
f) Κόστος- plus : με βάση το κόστος δημιουργίας του αγαθού, της υπηρεσίας ή του 

προϊόντος σας προσθέστε προσαύξηση, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον κάποιο 
κέρδος. 

 

 

Κεφάλαιο 2 :  Κοινές αξίες 
 

Το καλό marketing απαιτεί ξεκάθαρο σκοπό και όραμα. Όλες οι επιτυχημένες επιχειρήσεις έχουν 

κοινό ένα πολύ σαφές όραμα και σκοπό, γνωρίζοντας πού θέλουν να πάνε και έναν στόχο που 

τίθεται στο επιθυμητό μέλλον. Αυτό το όραμα είναι αυτό που πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο 

της στρατηγικής marketing. 

Το όραμα είναι το όνειρο που σε κάνει να σηκωθείς και να κάνεις πράγματα παρ’ όλο το πέρασμα 

του χρόνου, της προσπάθειας και των πόρων αντί να κάνεις απλώς αίτηση για δουλειά. Επιλέξατε 

να δημιουργήσετε κάτι νέο που σας ανήκει και αξίζει τα ρίσκα. Δεν πρόκειται για όνειρα για πλούτο 

και έναν πλούσιο τραπεζικό λογαριασμό, αλλά για την αλλαγή που ονειρεύεστε στον τομέα σας, 

στην κοινωνία και το εάν είστε επιτυχημένοι και πώς η ζωή των πελατών σας θα βελτιωθεί προς 

το καλύτερο επειδή σας εμπιστεύτηκαν. 

Αυτό είναι το όνειρο, τα όνειρα προέρχονται από τη φαντασία, όταν φανταζόμαστε 

οραματιζόμαστε πιθανότητες, συλλαμβάνουμε το μέλλον και το προβλέπουμε. Οι επιτυχημένες 

επιχειρήσεις είναι καλές στις πωλήσεις, στην επίτευξη στόχων και ούτω καθεξής, αλλά αν δεν 

υπάρχει καθόλου όραμα, όλα τελικά θα καταρρεύσουν, περισσότερο εάν το όραμα δεν μεταδοθεί 

σωστά στη στρατηγική marketing και δεν υπάρχει κανένα όνειρο, καμία πίστη. 

Το όραμά σας είναι αυτό που θα σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας και θα είναι η 

πυξίδα σας για να διασφαλίσετε ότι η startup σας κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Πώς 

αντικατοπτρίζεται το όραμά σας στις πωλήσεις σας; Ως εμπορία; ως σανίδα; Κάθε τομέας κινείται 

προς το ίδιο όνειρο; 
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Θυμήσου: 

 

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Να είστε ανοιχτοί και ειλικρινείς σχετικά με το πού βρίσκεστε τώρα και το 
μέλλον στο οποίο στοχεύετε, ειδικά εντός της επιχείρησής σας, 
αναπτύσσοντας ένα υγιές περιβάλλον για διάλογο και αξιολόγηση, 
αυξάνοντας την ιδιοκτησία του οράματός σας. 

ΕΜΠΝΕΥΣΗ Έχετε ένα σαφές όραμα, ώστε όλοι να μπορούν να το καταλάβουν και 
να το μοιραστούν, εντός και εκτός της startup σας, φροντίζοντας όλοι να 
γνωρίζουν προς ποια κατεύθυνση πηγαίνετε. Κάντε το εμπνευσμένο. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ  

Οι μεγαλύτερες ιδέες λύνουν προβλήματα που επηρεάζουν πολλούς 
ανθρώπους, εάν το όραμα αφορά μόνο εσάς ή ένα πολύ μικρό μέρος 
της κοινωνίας, θα λήξει μόλις λυθεί ή θα είναι μη βιώσιμο. Ένα ισχυρό 
όραμα έχει τη δυνατότητα να το μοιραστούν μεγάλα τμήματα της 
κοινωνίας. 

 

 

2.1 Πώς να επικοινωνήσετε το όραμα και την 

αποστολή 
 

Δημιουργώντας το Όραμά σας 

 

Από τότε που ξεκινήσατε το ταξίδι σας ως επιχειρηματίας, είναι πολύ πιθανό να έχετε ήδη ένα 

όραμα ή τουλάχιστον κάποια ιδέα. Παρακάτω σας προτείνουμε μια άσκηση από τον τομέα 3d 

που αναπτύχθηκε από τη Simona Mursec για να αναπτύξετε ένα όραμα. 

 

ΟΥΤΟΠΙΑ 
 

1. Πάρτε το κομμάτι σας (π.χ. βιώσιμη μόδα) και φανταστείτε το το 2075, η κατάσταση 
είναι ιδανική, τέλεια και ουτοπική. Περιγράψτε το σε ενεστώτα (σαν να είστε εκεί) 

2. Τώρα περιγράψτε την κατάσταση σήμερα σε σύγκριση με την ουτοπία του 2075 που 
περιγράψατε, ποιες είναι οι κύριες διαφορές; (Γράψτε τα σε ένα χαρτί) 

3. Τι πρέπει να γίνει σήμερα για να αρχίσουμε να κινούμαστε προς την ουτοπία του 
2075; Τι πρέπει να αρχίσετε να κάνετε τώρα σε κάθε τομέα της κοινωνίας (ιδιωτικό, 
δημόσιο, τρίτος) για να κάνετε τα πρώτα βήματα; 

4. Πού μπορεί να συνεισφέρει η startup σας; Πώς μπορεί να βοηθήσει τα βήματα του 
πρώτου προς την ουτοπία 2075; 

5. Τι πόρους διαθέτετε τώρα και τι χρειάζεστε ακόμα για να συνεισφέρετε θετικά; 
6. Τι μπορεί να κάνει η startup σας για να βοηθήσει αυτά τα πρώτα βήματα προς την 

ουτοπία 2075, σε ένα χρόνο, σε ένα μήνα, σε μια εβδομάδα και ξεκινώντας από αύριο. 
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Μόλις αναπτύξατε όραμα, αποστολή και στόχους. Το Βήμα 1 είναι το Όραμα, το Βήμα 2 είναι ο 

Έλεγχος Πραγματικότητας, το Βήμα 3 είναι η Ανάλυση Αναγκών, το Βήμα 4 είναι η Θέση της 

Εκκίνησης, το Βήμα 5 εξετάζει τους απαραίτητους Πόρους σας, Το Βήμα 6 είναι τα συγκεκριμένα 

βήματα που πρέπει να κάνετε, της αποστολής και του σχεδίου δράσης. Τα καλύτερα όνειρα είναι 

απλά, κατανοητά και εμπνευσμένα. 

  

Πώς επικοινωνείτε το όραμα, την αποστολή και τις αξίες; 

 

 

1.Ορατότητα Make it very visible, as much as your product/service by combining 
them together constantly, making them complementary in all external 
communication.  

2.Κάντε το 
ζωντανό  

Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποδείξετε ότι είστε συνεπείς με το όραμά 
σας, εσωτερικά και εξωτερικά 

3.Μοιραστείτε το Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι συνέταιροι και τα ενδιαφερόμενα 
μέλη γνωρίζουν το όραμά σας και μοιράζονται τις βασικές του αξίες και 
νιώθουν ότι ανήκουν σ’ αυτό και το μοιράζονται με άλλους. 

4.Επιτρέψτε τη 
συμμετοχή 

Βεβαιωθείτε ότι άλλοι μπορούν να συνεισφέρουν στην ενημέρωση και 
τις βελτιώσεις και ότι συμμετέχουν με τη φωνή τους. 

5.Πολλαπλά 
κανάλια 

Κάντε το όραμά σας ένα συνεπές μήνυμα που επαναλαμβάνεται σε 
διαφορετικά κανάλια και εργαλεία, για να γίνει εύκολη η αναγνώριση. 

6. Ιστορίες Εφαρμόστε εργαλεία αφήγησης, δημοσιεύστε εμπνευσμένες ιστορίες 
που προωθούν ακριβώς το όνειρο και το όραμά σας, δείχνουν ότι 
μπορεί να πραγματοποιηθεί και εμπλέξτε αυτούς που βίωσαν τις λύσεις 
σας και μοιράζονται το όραμά σας. 

7.Να είστε 
αληθινός 

Το όραμά σας πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό, όχι σαν κάστρο 
στην άμμο. 

8.Απλότητα Διατηρήστε το απλό, για να το κάνετε κοινόχρηστο και κατανοητό, αυτό 
μπορείτε να το προσαρμόσετε μέσω δοκιμής. 

 

 

2.2 Επικοινωνία αξιών και ταυτότητας 

 

Οι αξίες σας είναι η ψυχή της εκκίνησης σας και το κοινό σας πρέπει να το γνωρίζει αυτό, επειδή 

οι αξίες είναι από τα ερεθίσματα που πείθουν έναν δυνητικό πελάτη να κάνει μια αγορά. Αυτό 

σημαίνει ότι κοινοποιείτε δημόσια την ταυτότητά σας, ποιοι είστε και τι οδηγεί τις επιλογές σας, 

εκθέτετε τον εαυτό σας με διαφάνεια στους πιθανούς πελάτες σας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να 

σας γνωρίσουν. Αυτό ενσωματώνει δύο διαδικασίες, η πρώτη είναι η εσωτερική επικοινωνία προς 

τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη για να 

κατανοήσουν ότι αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια επιχειρηματική συναλλαγή και καθοδηγείται 
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από έναν υψηλότερο σκοπό και δεύτερον είναι η εξωτερική επικοινωνία με τους πιθανούς 

πελάτες. Επιπλέον, αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε ό,τι κάνετε, χρησιμοποιώντας κάθε 

διαθέσιμη ευκαιρία για να ενισχύσετε αυτά τα μηνύματα και τις αξίες. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε: 

 

● Εκδηλώσεις : Μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να εισαγάγετε τις αξίες σας στο 

ευρύτερο κοινό, ζωντανεύοντας το όραμά σας και πώς σχετίζεται με την επιχείρησή σας. 

Αυτό συνεπάγεται αλληλεπίδραση, συζητήσεις, συμμετοχή, προσωπική εμπειρία και 

επαφή, και γενικά μια εκδήλωση είναι μια ευχάριστη εμπειρία, είτε για να οργανώσετε είτε 

να χορηγήσετε μια εκδήλωση γύρω από έναν σκοπό που ταιριάζει με τις αξίες σας. 

● Οπτικά Εφέ : Η συνεπής επικοινωνία σχετικά με τις αξίες θα πρέπει να 

πραγματοποιείται εντός και εκτός της επιχείρησης και οι αξίες θα πρέπει να είναι εύκολο 

να εντοπιστούν, συνοδευόμενες από οπτικές υπενθυμίσεις, ενισχύοντας το ομαδικό 

πνεύμα και τον συλλογικό σκοπό. Τα email, τα banners και οποιαδήποτε εξωτερικά 

εργαλεία επικοινωνίας συνοδεύονται από γραφικά πρέπει να τονίζουν τις αξίες. 

● “Είναι” : δώστε το παράδειγμα, πρέπει να είστε ο πρώτος που ζει και αποφασίζει με 

βάση τις αξίες σας και όχι μόνο να μιλάτε για αυτές. Χρησιμοποιήστε τες ως πυξίδα για 

αποφάσεις, στόχους και επίλυση προβλημάτων. Θα πρέπει να είστε σε θέση να 

αποδείξετε γρήγορα ότι είστε η αλλαγή που θέλετε να δείτε, οι πράξεις είναι πιο δυνατές 

από τα λόγια.  

● Επικύρωση : Δημιουργήστε ένα σύστημα επιβράβευσης γύρω από τις αξίες σας, για 

να φέρετε το κοινό σας πιο κοντά σας και να προωθήσετε τη δέσμευση, κάτι περισσότερο 

από απλώς να αγοράζετε, να δημιουργήσετε μια κουλτούρα και μια κοινότητα γύρω σας 

με διαγωνισμούς, φιλανθρωπίες και εράνους. 

 

Επιχειρηματικές Αξίες και Ταυτότητα 

 

Μπορείτε να περιγράψετε γρήγορα τις αξίες των εμπορικών σχημάτων που εκτιμάτε και 

θαυμάζετε περισσότερο; Αυτό σημαίνει ότι το έκαναν σωστά όταν κοινοποιούσαν το όραμά τους. 

Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του υποψήφιου πελάτη σας, πώς θα απαντούσαν; 

Συχνά πιστεύεται ότι η ταυτότητα ενός ατόμου έχει τον πυρήνα της στο σκοπό και από αυτόν 

ανθίζουν οι αξίες, οι αρχές, οι στάσεις και οι συμπεριφορές, και είναι αρκετά παρόμοιο με την 

ταυτότητα μιας επιχείρησης. Ενώ ο σκοπός και οι αξίες είναι ο πυρήνας, οι συμπεριφορές είναι 

πιο ευέλικτες καθώς προσαρμόζονται συνεχώς και ευθυγραμμίζονται εκ νέου προκειμένου να 

πετύχουν τον στόχο. 

 

2.3 Εργαλεία για την παρακολούθηση της αποστολής 

σας 

 

Η αποστολή σας είναι η στρατηγική σας, τα ρεαλιστικά βήματα που σκοπεύετε να κάνετε για να 

ολοκληρώσετε το όραμά σας και το marketing απαιτεί να ακολουθείτε και να παρακολουθείτε την 

αποστολή σας, να είστε διαφανείς και υπεύθυνοι ενώπιον των πελατών σας. Παρατηρήστε τα 
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δυνατά και τα αδύνατα σημεία σας και εφαρμόστε προσαρμογές για να στείλετε ένα ειλικρινές και 

σαφές μήνυμα στο κοινό. 

Όταν κοιτάζετε μέσα στην επιχείρησή σας, βεβαιωθείτε ότι η ομάδα σας είναι στην ίδια σελίδα 

όσον αφορά το όραμα, την αποστολή, τις αξίες, τις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης, 

καθιστώντας εύκολο την κατανόηση και την απομνημόνευση, κοντά στις αξίες και τις αρχές που 

οδηγούν την ομάδα σας να δεσμευτεί για την επιτυχία της startup, καθώς μπορούν κάλλιστα να 

γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές σας στον έξω κόσμο. Απλώς θυμηθείτε να είστε πάντα ευέλικτοι 

καθώς αλλάζουν τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές συνθήκες και η ευελιξία θα σας 

βοηθήσει να είστε προσαρμοστικοί. Για το σκοπό αυτό θα λάβετε τώρα δύο εργαλεία. 

 

Διάγραμμα GANTT 

 

Αυτό είναι ένα πολύ απλό εργαλείο, βασικά ένα ημερολόγιο όπου όλες οι προγραμματισμένες 

δραστηριότητές σας καταγράφονται στην πρώτη στήλη, όπως παρακάτω, και στη συνέχεια 

ξετυλίγονται σε βάθος χρόνου. Υπάρχει επίσης σε πολλές ψηφιακές μορφές και οποιοδήποτε 

ηλεκτρονικό υπολογιστικό φύλλο θα εξυπηρετήσει τον σκοπό. Μπορεί να είναι ευρύ ή πολύ 

συγκεκριμένο, εξαρτάται από εσάς. Αυτό θα σας δώσει μια επισκόπηση της στρατηγικής σας σε 

ένα οπτικό χρονοδιάγραμμα, θα βοηθήσει τους πελάτες και τους επενδυτές να δουν τους στόχους 

και το ρεαλιστικό σας σχέδιο. 

 

Παράδειγμα 1 - Απλό, Ευρύ και Γενικό. Χρήσιμο για να έχετε μια πολύ απλή επισκόπηση του τι 

έχετε να κάνετε σε μια εικόνα, για γρήγορη κατανόηση του χρονοδιαγράμματος. 

 Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος 

1. 3Παραγω
γή 
υπηρεσι
ών 

     

2. Δοκιμή 
υπηρεσι
ών 

     

3. Εφαρμογ
ή 
υπηρεσι
ών 

     

4. Έναρξη 
της 
Υπηρεσί
ας  

     

5. Πωλήσει
ς 

     

 

Παράδειγμα 2 - Μπορεί να θέλετε να αναλύσετε την κάθε φάση σε βήματα με ένα εξαιρετικά 

λεπτομερές σχέδιο, για να κατανοήσετε τι προβλέπουν. 
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 Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 

 
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W1

4 
W15 

1.Παραγωγή υπηρεσιών                

1.1 σχέδιο                

1.2  πρωτότυπο                

1.3 ανατροφοδότηση                

2. Δοκιμή υπηρεσιών                

2.1 δείγμα αγοράς                

2.2 ανατροφοδότηση                

2.3 βελτίωση                

3.   Εφαρμογή 
υπηρεσιών 

               

3.1 Δωρεάν δοκιμές                 

3.2 ανοιχτές 
προπαραγγελίες 

               

3.3 ομάδα εστίασης                 

4. Έναρξη της 
Υπηρεσίας  

               

5. Πωλήσεις                

 

Παράδειγμα 3: Ένας άλλος τρόπος για να δημιουργήσετε το γράφημα GANTT είναι να 

συμπεριλάβετε την περιγραφή των ορόσημων μέσα στο ίδιο το γράφημα. 

 

 Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος 

6. Παραγωγ
ή 
υπηρεσι
ών 

Ορισμός 
υπηρεσίας  

Αξιολόγηση  Τελικές 
βελτιώσεις 
υπηρεσιών 

  

7. Δοκιμή 
υπηρεσι
ών 

 Εσωτερικές 
δοκιμές 

Εξωτερικές 
δοκιμές 

  

8. Εφαρμογ
ή 
υπηρεσι

  Τελική δοκιμή 
και 
ανατροφοδότησ
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ών η 

9.  Έναρξη 
της 
Υπηρεσί
ας  

   Εκδήλωση 
κυκλοφορίας 

 

10. Πωλήσει
ς  

    Άνοιγμα 
Παραγγελιών  

 

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο εσωτερικής παρακολούθησης και ένα εξίσου εξαιρετικό 

εργαλείο παρουσίασης προς πιθανούς πελάτες και επενδυτές, πολύ απλό στη χρήση του και 

πολύ οπτικό. 

 

Η Παρακολούθηση Matrix  

 

Αυτό το εργαλείο είναι λίγο πιο περίπλοκο από το γράφημα GANTT και έχει διαφορετικό σκοπό, 

που μοιάζει ελαφρώς με το Logical Framework Matrix. 

Έχουμε μια κάθετη γραμμή και μια οριζόντια, στην κάθετη γραμμή έχουμε (με ιεραρχική σειρά) 

Στόχους, Αποτελέσματα, Εκροές, Δραστηριότητες και Εισροές. Στην επάνω οριζόντια 

γραμμή έχουμε: Δείκτες, Πηγές Δεδομένων, Μεθοδολογία για τη συλλογή δεδομένων. 

Ποιος συλλέγει τα δεδομένα και το Χρονικό Πλαίσιο, όπως μπορείτε να δείτε στο 

παρακάτω παράδειγμα. 

 

 

Οριζόντια γραμμή  

 

● Περιγραφή : μια σύντομη αφηγηματική περιγραφή του αντικειμένου προς 

παρακολούθηση. 

● Στόχοι παρακολούθησης : τι ακριβώς θέλετε να παρακολουθήσετε και να αξιολογήσετε;  

● Δείκτες : οποιαδήποτε από μια ομάδα στατιστικών τιμών (όπως ο αριθμός των 

πωλήσεων) που αθροίζονται μαζί και παρέχουν μια ένδειξη της υγείας της επιχείρησης.  

● Πληροφορίες προς συλλογή : Ποιες πληροφορίες θέλετε και πρέπει να συλλέξετε για 

να παρακολουθήσετε και να αξιολογήσετε προσεκτικά μια διαδικασία;  

● Μεθοδολογία : Για τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση πηγών, ποια μεθοδολογία 

πρόκειται να χρησιμοποιήσετε και να υιοθετήσετε;   

● Εργαλεία συλλογής πληροφοριών : Ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσετε για τη συλλογή 

των δεδομένων; 

● Μέθοδος Ανάλυσης : Ποια μεθοδολογία πρόκειται να εφαρμόσετε για την ανάλυση των 

δεδομένων;  

 

Κάθετη γραμμή  

 

● Κάθε στοιχείο που θέλετε να παρακολουθήσετε 
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Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένα γράφημα, το οποίο παραμένει 

ασαφές επίτηδες 

Ιεραρχία Περιγραφή Στόχοι 
παρακολού

θησης  

Δείκτες Πληροφορίε
ς προς 

συλλογή 

Μέθοδος 
συλλογής 

πληροφορι
ών 

Εργαλεία 
συλλογής 

πληροφορι
ών 

Μέθοδος 
Ανάλυσης 

1. 
Παραγωγή 
υπηρεσιών 

Παραγωγή 
της 
υπηρεσίας 
της εταιρείας 

Συνάφεια, 
χρησιμότητα 
και ποιότητα 
της 
προσφερόμε
νης 
υπηρεσίας 

1) Ταχύτητα 
διαδικασία 
παραγωγής. 
2) 
Αποτελεσματ
ικότητα της 
διαδικασίας. 
3) Συνάφεια 
της 
υπηρεσίας με 
τις ανάγκες 

Σύγκριση με 
τους 
ανταγωνιστές
. ανάγκες 
των 
πελατών, 
ποιότητα της 
παραγωγικής 
διαδικασίας 
σχετικά με 
την 
επένδυση 
χρόνου, 
χρήματος, 
προσπάθειας 

Εσωτερική 
αξιολόγηση, 
δοκιμές, 
ομάδες 
εστίασης 

Εσωτερικές 
και 
εξωτερικές 
δοκιμές  

Ποιοτική και 
ποσοτική 
αξιολόγηση 

 

Παραπάνω είναι ένα πολύ ευρύ παράδειγμα που μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιεσδήποτε 

ανάγκες. Μπορείτε να προσθέσετε γραμμές για όσες δραστηριότητες προβλέπονται. Αυτό το 

εργαλείο μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εσωτερική χρήση, καθώς και για να δείξει σε 

δωρητές, χορηγούς και επενδυτές πώς κάθε βήμα λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται. 

 

Κεφάλαιο 3 : Branding και Τοποθέτηση  
 

Πώς θέλετε να σας βλέπουν οι πελάτες σας; Πώς μπορείτε να δείξετε ότι είστε η καλύτερη επιλογή 

για τις ανάγκες τους; Πώς μπορεί όλη η επικοινωνία σας να μεταφέρει αυτό το μήνυμα 

δημιουργώντας την αντίληψη που θέλετε και ότι θα ανταποκριθείτε στις ανάγκες τους; 

 

3.1 Αρχές του Branding  
 

«Η επωνυμία είναι κάτι που συμβαίνει είτε το θέλετε είτε όχι, η επιλογή σας είναι αν θα το ελέγξετε 

και θα το κατευθύνετε για να αποκομίσετε το μέγιστο όφελος από αυτό ή απλώς θα το αφήσετε να 

συμβεί και να δείτε. 

Το branding είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείτε (εσωτερικά και εξωτερικά) τις υποσχέσεις 

που θέλετε να εκπληρώσετε σε συνδυασμό με την εμπειρία σας και το θεμέλιο της επωνυμίας 

σας είναι οι αξίες και οι πεποιθήσεις σας. Αυτό είναι το θεμέλιο για την καθιέρωση και τη διαχείριση 

της επωνυμίας σας και θα σας καθοδηγήσει να δημιουργήσετε την ιστορία, τις δραστηριότητες, 

τις συμπεριφορές και τις αποφάσεις της επωνυμίας σας. 

Ο απλούστερος ορισμός του branding είναι ότι αυτή είναι μια διαδικασία που δίνει νόημα στις 

εταιρείες και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, διαμορφώνοντας μια επωνυμία στο μυαλό των 

πελατών, είναι ένας τρόπος για να αναγνωρίσετε την επιχείρησή σας και πώς οι πελάτες σας 

μπορούν να βιώσουν την επιχείρησή σας και να σας αναγνωρίσουν όταν σας συγκρίνουν με 

άλλους. Θα μπορούσε να είναι μοναδικά υλικά marketing, διαφημίσεις, ρούχα, μια 
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γραμματοσειρά, κάτι περισσότερο από ένα λογότυπο και μια συναρπαστική πρόταση, είναι η 

ταυτότητά σας που εκφράζεται σε όλα όσα κάνετε και λέτε. 

 

Η επωνυμία δημιουργεί μια αξέχαστη εντύπωση στο κοινό σας και τους βοηθά να κατανοήσουν 

τι να περιμένουν από εσάς και να σας αναγνωρίσουν μεταξύ των ανταγωνιστών, διευκρινίζοντας 

ότι είστε η καλύτερη επιλογή. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα προς: 

 

Εμπιστοσύνη + Αναγνώριση + Φήμη = Πιστότητα 
 

 

Βήματα και στοιχεία επωνυμίας 

 

Βήμα 1 - Τι να εξετάσετε όταν αρχίσετε να δημιουργείτε την επωνυμία σας; 5 στοιχεία: 

 

1) Υπόσχεση: Ποια είναι η υπόσχεσή σας στους πελάτες; Τι θα πάρουν αν σας επιλέξουν; 

2) Θέση : Ποια είναι η θέση σας στην αγορά 

3) Προσωπικότητα : Αν η επιχείρησή σας ήταν άτομο ποια θα ήταν τα χαρακτηριστικά και 

η προσωπικότητά της; Τι καθοδηγεί τη συμπεριφορά, τους στόχους και τις αξίες της; 

4) Ιστορία : Ποια είναι η ιστορία της επιχείρησής σας, Πώς προέκυψε; Ποιος είναι ο 

σκοπός της; 

5) Συσχετισμοί : με ποιες άλλες πτυχές, αιτίες, θέλετε να συσχετιστείτε;  

 

Η απάντηση σε αυτές τις πέντε ερωτήσεις θα σας δώσει ένα πρώτο προσχέδιο σχετικά με την 

επωνυμία σας και θα κάνει τη στρατηγική και τις δραστηριότητες επωνυμίας πολύ πιο εύκολη και 

απτή για εσάς. 

 

Βήμα 2 - Έχετε τη βασική σας γραμμή. Είναι καιρός να αρχίσετε να χτίζετε την επωνυμία σας σε 

τρία απλά βήματα. 

 

1) Ποιοι είναι οι πελάτες σας; Το κοινό-στόχος σας 

2) Πού θέλετε να τοποθετήσετε το προϊόν/την υπηρεσία σας; Σε ποια κατηγορία και είδος 

ανήκει; 

3) Ώρα να επιλέξετε ένα λογότυπο και ένα σύνθημα.  

 

Μέχρι τώρα θα πρέπει να έχετε ένα προσχέδιο της επωνυμίας σας, το οποίο θα χρειαστεί 

βελτίωση και προσαρμογή. 

 

1ο Τεστ Πραγματικότητας:  
 
Τώρα κοιτάξτε το πρώτο προσχέδιο που δημιουργήσατε για την επωνυμία σας, δείτε αν 
μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις 
 

● Ξεχωρίστε : Είναι εύκολο να διακρίνετε την επωνυμία σας από άλλες επωνυμίες στον 
ίδιο τομέα; Ποια είναι τα διακριτικά χαρακτηριστικά; 
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● Διακυβεύστε την αξίωσή σας : Κατοχυρώστε την περιοχή σας, την επωνυμία σας, την 
υπηρεσία, το προϊόν σας, περιγράψτε εν συντομία ποιος είστε και τι πρεσβεύετε; Τι είναι 
ο διαχωριστικός παράγοντας σας; 

● Βρείτε το Insight : Ποια είναι η αντιστοιχία μεταξύ της ανθρώπινης ανάγκης και της 
ευκαιρίας της αγοράς; Πού και πώς είναι αυτό ορατό και απτό από τους πελάτες; 

● Κρατήστε την υπόσχεση σας : Είναι η υπόσχεση ρεαλιστική; Ποιες μπορεί να είναι οι 
παγίδες που να σας εμποδίσουν να την εκπληρώσετε; Υπόσχεστε πολύ λίγα ή πάρα 
πολλά; 

● Γίνετε συναισθηματικοί : Είναι πιο εύκολο να πείσετε τον ορθολογισμό των 
καταναλωτών παρά τα συναισθήματά τους, ποιες συναισθηματικές συνδέσεις 
προωθείτε μέσω της επωνυμίας σας, τι θέλετε να αισθάνονται οι πελάτες; 

● Ξεκινήστε από το σπίτι : Η επωνυμία σας πρέπει να ξεκινά «από το σπίτι» με 
υπαλλήλους, συνεργάτες, κοντινούς σας ανθρώπους, που θα πρέπει να πιστεύουν στο 
brand σας όσο και εσείς. 

● Κατέχετε τα πολυμέσα σας : Σκοπεύετε να δημιουργήσετε τα δικά σας κανάλια 
πολυμέσων; ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πραγματοποιήσετε την 
επωνυμίας σας; 

● Ξεκινήστε έναν διάλογο : τι ευκαιρίες έχουν οι πελάτες να επικοινωνήσουν μαζί σας; 
Έχετε σκεφτεί τις αλληλεπιδράσεις; Ανατροφοδότηση; Ευκαιρίες για επικοινωνία μαζί 
σας; 

 
Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις θα είναι ένα χρήσιμο τεστ για να ελέγξετε εάν τα δύο 
πρώτα σας βήματα πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση και να προσθέσετε/προσαρμόσετε 
στοιχεία στο προσχέδιο της επωνυμίας σας. 

 

Δεν υπάρχει marketing χωρίς μια ξεκάθαρη στρατηγική επωνυμίας και αυτό θα πρέπει να είναι 

κάτι τόσο ευέλικτο όσο και προσαρμόσιμο, μια συνεχής δραστηριότητα που χρειάζεται συνεχή 

εστίαση και αναπροσαρμογή στο περιβάλλον γύρω σας. Να ορίζετε πάντα τακτική επανεκτίμηση 

της κατάστασης για να βελτιστοποιήσετε τις προσπάθειές σας για την επωνυμία. αξιολογήστε την 

εμπειρία που προσφέρετε στους πελάτες σας, προσαρμοστείτε και καινοτομήστε. Ελέγξτε τακτικά 

τη θέση σας στις αγορές και μάθετε εάν εκεί θα σας δουν. Θέστε σαφείς, μετρήσιμους κι ευέλικτους 

στόχους. 

Στρατηγική Branding 

Ο σκοπός του branding είναι να ενισχύσει την εικόνα, την αντίληψη και την εμπειρία της startup 

σας στους πελάτες σας. Δεν είναι στατική και χρειάζεται να βρείτε εξατομικευμένες, καινοτόμες, 

επίκαιρες ενέργειες που θα σας επιτρέψουν να προσφέρετε τόσο υπόσχεση όσο και εμπειρία 

στους πελάτες σας. Αυτό σημαίνει ότι εξαρτάται πολύ από τον ανθρώπινο παράγοντα που είναι 

απρόβλεπτος και συχνά συναισθηματικός. Προσοχή δεν σημαίνει να αναζητάτε πάντα τις τάσεις 

στην κοινωνία και να μεταμορφώνεστε συνεχώς. Εδώ είναι 3 κόλπα: 

1 Να είστε 

συνεπής  

Θυμηθείτε τις αξίες, την υπόσχεση και την εμπειρία σας, όλα 
περιστρέφονται γύρω από αυτά τα 3 στοιχεία και πώς τα παραδίδετε 
στους πελάτες και τις αγορές. Η ταυτότητα παραμένει αμετάβλητη. 
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2 Κοινοτικός 

προσανατολ

ισμό 

Ποιοι είναι οι δικοί σας άνθρωποι; Λάβετε υπόψη εκείνους που μπορεί 
να αναπτύξουν πίστη στην επωνυμία σας, λόγω των λύσεων που τους 
παρέχετε, λόγω των κοινών αξιών σας, το συναίσθημα αυτής της 
κοινότητας είναι αυτό που μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς 
να προσαρμόσετε τη στρατηγική επωνυμίας σας. 

3 Το 

περιεχόμεν

ο 

Η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών 
σας, ο σκοπός και η φύση. Μπορείτε να τροποποιήσετε τη συσκευασία, 
το μήνυμα, την επικοινωνία, ωστόσο η ταυτότητα και το περιεχόμενο 
παραμένουν τα ίδια - πίσω στο 1) Να είστε συνεπής. 

 

2 

Η στρατηγική επωνυμίας είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για την επίτευξη στόχων, που έχει ως 

αποτέλεσμα οι πελάτες σας να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν την επωνυμία σας. Σκοπός είναι 

η προώθηση της αναγνώρισης και της σύνδεσης μεταξύ του πελάτη και της επωνυμίας σας, με 

στόχο την αφοσίωσή τους, 

 

Συμπεριλάβετε στοιχεία που είναι 

σημαντικά και αξέχαστα για το 

κοινό-στόχο. Είναι μια στρατηγική 

που στοχεύει να πείσει τον πελάτη 

να βασιστεί στις υπηρεσίες ή τα 

προϊόντα σας, να κατανοήσει, να 

εκτιμήσει και να αγοράσει τα 

αγαθά σας. .  

 

Τότε η επωνυμία σας θα: 

1) Δείξτε πώς η επιχείρησή σας 

διαφέρει από τους ανταγωνιστές 

της. 

2) Έχετε μια ξεκάθαρη 

προσωπικότητα που ταιριάζει με 

τις αξίες και τις ανάγκες του 

κοινού-στόχου. 

3) Τα μηνύματά της είναι 

συνεκτικά και συνεπή από όλες τις 

απόψεις 

4) Όλα τα σημεία επαφής μεταξύ 

πελάτη και επιχείρησης ενισχύουν την υπόσχεση και τη θέση. 

 

 
2 https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2016/01/13/the-purpose-of-a-brand-
framework/?sh=63f95a532031 
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Εν ολίγοις: Δείξτε ποιος είστε και γιατί και 

πώς διαφέρετε από τον ανταγωνισμό. 

Έχετε μια ξεχωριστή προσωπικότητα που 

ταιριάζει με το κοινό-στόχο σας. Να είστε 

συνεπείς στα μηνύματα και στο σχεδιασμό 

γιατί ενισχύει τη θέση, την υπόσχεση και 

την προσωπικότητα σε κάθε σημείο 

επαφής. 
3 

 

10 κίνδυνοι μιας κακής στρατηγικής 

επωνυμίας; 4 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 

παρακάτω πίνακα ως λίστα ελέγχου για να 

κατανοήσετε ποια λάθη πρέπει να 

αποφύγετε, ξεκινώντας με την επένδυση 

χρόνου και πόρων για τη δημιουργία της 

επωνυμίας σας με επιφανειακούς τρόπους 

και πώς αυτό μπορεί να σας βλάψει. Πάρτε το ως προειδοποίηση κινδύνου, αυτό μπορεί να 

συμβεί και μπορείτε να το αποτρέψετε. 

 

1)Η εταιρική 
ταυτότητα δεν 
είναι συνεπής 

Το λογότυπο, η περιγραφή, το όνομα, η επαφή θα πρέπει να είναι 
ευθυγραμμισμένα σε όλη την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. Όλα 
πρέπει να είναι συνεπή με τη στρατηγική επωνυμίας: μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, στυλ email κ.λπ. Δοκιμάστε το, χρησιμοποιήστε πολλά 
κανάλια, αφήστε τους πελάτες σας να έρθουν σε επαφή μαζί σας με 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. 

2)Οπτικά εφέ 
(ανύπαρκτα ή 
απλά κακά) 

Οι εικόνες είναι πιο αξέχαστες από τις λέξεις, τα καλά γραφικά είναι 
απαραίτητα για την επιτυχία της επωνυμίας σας. Κάντε την σταθερή, 
επενδύστε σε ένα καλό λογότυπο που αντιπροσωπεύει την επιχείρησή 
σας και την κάνει δημοφιλή. 

3)Ανεκπαίδευτοι 
Συνεργάτες  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, οι πελάτες κ.λπ. θα πρέπει να είναι οι 
πρώτοι σας πρεσβευτές και να προωθούν τις αξίες και την επωνυμία 
σας, καθώς ταιριάζει με τις δικές τους αξίες και ταυτότητα. Βεβαιωθείτε 
ότι η προσωπικότητα της επωνυμίας σας ταιριάζει με τη δική τους, 
καθώς η αφοσίωσή τους μπορεί να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο 
επωνυμίας. 

4)Έλλειψη Ρωτήστε τους πελάτες σας και αυτούς που έρχονται σε επαφή μαζί σας 

 
3 https://dachshunddigital.com/blog/brand-essence-wheel/ 
4 https://pintermedia.com/top-ten-branding-mistakes 
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παρακολούθησης πώς σας βρήκαν και γιατί σας επέλεξαν. Χρησιμοποιήστε επίσης έξυπνα 
τα διαδικτυακά αναλυτικά στοιχεία για να λάβετε πληροφορίες σχετικά 
με το ποιος αλληλεπιδρά μαζί σας. 

5)Μην Υποτιμάτε 
το “από στόμα σε 
στόμα” 

Το Word-of-Mouth είναι το πιο ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ, καθώς οι 
πελάτες σας επέλεξαν εσάς λόγω αντιστοίχισης αξιών και εσείς 
παρέχετε μια λύση στις ανάγκες σας, μπορεί να χαρούν να μιλήσουν για 
εσάς ή να σας παράσχουν σχόλια. 

6)Απόβλητα 
Υλικών 

Είναι φυσικό να κοιτάμε την αποταμίευση αναζητώντας φθηνότερες 
λύσεις, οι οποίες μπορεί να είναι αναποτελεσματικές μακροπρόθεσμα. 
Μην προετοιμάζετε εκ των προτέρων όγκους υλικών επειδή είναι 
φθηνότερο, έχετε κατά νου τη μακροπρόθεσμη στρατηγική σας για να 
επιτρέψετε διορθώσεις και προσαρμογές. 

7)Η επωνυμία δεν 
εστιάζεται στη 
βασική υπηρεσία 

Μπορεί να έχετε πολλές ιδέες σχετικά με την τοποθέτηση της επωνυμίας 
σας εκεί έξω, ξεκινήστε με την επιλογή του One, του πυρήνα και εστιάστε 
στο μάρκετινγκ σε αυτό, μην μπερδεύετε το κοινό σας. Να είναι συνεπής. 

8)Υποσχέσεις που 
δεν μπορούν να 
τηρηθούν 

Να είστε προσεκτικοί με αυτό που υπόσχεστε, είναι ρεαλιστικό και 
πιστευτό; Το tagline σας πρέπει να ταιριάζει με την πραγματικότητα των 
πελατών σας (διαφορετικά θα έχετε αρνητική διαφήμιση από στόμα σε 
στόμα). 

9)Αποτελεσματικό 
Tag-Lining  

Μία tag-line είναι μια πρόταση 3-6 λέξεων που περιγράφει με ειλικρίνεια 
τις βασικές υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας στο κοινό σας. Επιλέξτε με 
σύνεση! 

10)Ανεκπαίδευτος 
στο Branding  

Η επωνυμία είναι κάτι που ξεκινά από την επιχείρησή σας και εσείς και 
οι συνεργάτες σας θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε, γεγονός που 
σας καθιστά το σημείο εκκίνησης για το πώς να επικοινωνείτε αξίες, 
εμπειρία και υπόσχεση. Είστε υπεύθυνοι να είστε συνεπείς. 

 

 

3.2 Αρχές Τοποθέτησης 
 

Κάντε μια βόλτα σε ένα σούπερ μάρκετ και δείτε ποια προϊόντα τοποθετούνται που και καταλάβετε 

γιατί. Υπάρχει στρατηγική που λέει ότι τα λαχανικά πρέπει να υπάρχουν και τα απορρυπαντικά 

αλλού; Φυσικά, υπάρχει, που ονομάζεται τοποθέτηση προϊόντος, που περιλαμβάνει την 

κατηγοριοποίηση, την εγγύτητα, τις ποιότητες και τις ιδιαιτερότητες των προϊόντων. Αυτή είναι η 

τοποθέτηση! Και πώς θέλετε να τοποθετηθεί η startup σας; Πού θέλετε να αναγνωριστεί; Με ποιες 

ιδιότητες θέλετε να συσχετιστείτε; 

 

Η τοποθέτηση περιγράφει πού βρίσκεται η επωνυμία σας σε σύγκριση με παρόμοια στο μυαλό 

των καταναλωτών (και των αγορών). Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει αυτόματα, από τη στιγμή που 

θα αρχίσετε να αναζητάτε πελάτες, θα σας τοποθετήσουν, σύμφωνα με την επικοινωνία, τις 

ιδιαιτερότητες, την επικοινωνία και μπορεί να μην είναι πάντα η θέση που θέλετε, πράγμα που 

σημαίνει ότι είναι σημαντικό να μάθετε πώς λειτουργεί και διαχειρίζεστε το. Μια καλή στρατηγική 
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κάνει το brand σας μοναδικό, βοηθά τους πελάτες να επιλέξουν και να δουν καθαρά ποιο είναι το 

όφελος για αυτούς. Η τοποθέτηση είναι η θέση που καταλαμβάνει η επωνυμία σας στο μυαλό των 

πελατών σας, μια ουσιαστική πτυχή του μάρκετινγκ. Αυτό λειτουργεί με συγκεκριμένη τιμολόγηση, 

εστίαση στην ποιότητα, συσχέτιση με συγκεκριμένες αξίες και υπάρχουν πολλοί τύποι: 

 

 

Τοποθέτηση ανά 
Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος 

Επιλέγοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας ή του 
προϊόντος σας που το κάνουν να διακρίνεται, προσδιορίζοντας 
σε ποια μοναδικά χαρακτηριστικά πρέπει να εστιάσετε, σχήμα, 
σχέδιο, γεύση, παράδοση κ.λπ. 

Τοποθέτηση από τον 
πελάτη 

Η εστίαση είναι στη στόχευση μέσω της σύνδεσης με μια 
συγκεκριμένη ομάδα στόχο ως «οι άνθρωποι σας» και πώς 
αντικατοπτρίζετε τις ανάγκες, τον πολιτισμό τους κ.λπ. 

Τοποθέτηση βάσει 
ανταγωνισμού 

Συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους ανταγωνιστές για να 
καθορίσετε τα χαρακτηριστικά σας εξηγώντας γιατί είστε 
καλύτερης ποιότητας, φθηνότερος, πιο βιώσιμος, πιο σχετικός. 

Τοποθέτηση βάσει 
ποιότητας 

Αυτή η στρατηγική εστιάζει στην υψηλή ποιότητα που 
υπόσχεται η επωνυμία σας. 

Τοποθέτηση κατά αξίες Η έμφαση εδώ είναι στις αρχές και τις αξίες που θέλετε να 
προωθήσετε, συσχετίζοντας με αρχές όπως η βιωσιμότητα, το 
δίκαιο εμπόριο, η ισότητα κ.λπ. 

 

Η απόφαση και ο έλεγχος μερικών εγγυάται μια καλή στρατηγική τοποθέτησης, εάν τα 

αντιμετωπίσετε όλα, τότε θα μειωθούν σημαντικά οι πιθανότητες τυχαίας τοποθέτησης. 

Τι είναι το Positioning; 

Κατά την τοποθέτηση, δημιουργούμε μια νοητική θέση και εικόνα στο μυαλό των πελατών μας 

όταν σας συγκρίνουν με άλλες μάρκες στην αγορά. Η ιδέα είναι να δημιουργήσετε μια μοναδική 

εικόνα της επωνυμίας σας στο μυαλό τους. Η τοποθέτηση της επωνυμίας είναι εξαιρετικά 

σημαντική στο μάρκετινγκ. Αυτή η διαδικασία ξεκινά αμέσως μετά την τμηματοποίηση της 

αγοράς σας (προσδιορίζοντας σε ποιες αγορές πρέπει να τοποθετηθείτε), βρίσκοντας την 

ομάδα-στόχο σας, κάνετε μια στρατηγική στόχευσης και γνωρίζοντας τη θέση σας, αυτό θα σας 

δώσει ήδη ένα προσχέδιο στρατηγικής. Τώρα ας καταλάβουμε ποιοι τύποι τοποθέτησης 

υπάρχουν: 
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Είδη του Positioning 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Λειτουργία Η επωνυμία σας δημιουργεί λύσεις στις ανάγκες των πελατών σας και τους 
προσφέρει απτά οφέλη; Επικεντρωθείτε στη λειτουργία και τη χρησιμότητα. 

2 Συμβολικός Δημιουργώντας την εικόνα της επωνυμίας σας και την κοινωνική σας 
ταυτότητα, όταν ο πελάτης σας αναπτύσσει στοργή και ταύτιση με την 
επωνυμία σας. 

3 Βιωματικά  Γνωστική και αισθητηριακή διέγερση στο μυαλό του πελάτη, μια εμπειρία 
με την οποία μπορούν να συνδεθούν. 
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Η τοποθέτηση στοχεύει στη σωστή τοποθέτηση της ταυτότητας, των αξιών, των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών της επωνυμίας στο μυαλό του πελάτη. Είναι ευέλικτο και συνεχές και χρειάζεται συχνά 

αναθεώρηση και προσαρμογή. Γι' αυτό μπορείτε να παρατηρήσετε πόσο συχνά οι επιχειρήσεις 

μεταμορφώνουν και προσαρμόζουν συνθήματα και λογότυπα. 

Στρατιγική Positioning 

Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα είναι απαραίτητα για τη δημιουργία της στρατηγικής θέσης σας, η 

οποία περιλαμβάνει: 

1 Χαρακτηριστικ
ά Προϊόντος 

Μπορείτε να το βασίσετε στα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας σας, στην εμφάνισή του, στην εμφάνιση και στο πώς αυτό 
υπογραμμίζει την αξία των προϊόντων σας. 

2 Χρησιμότητα 
και Οφέλη 

Ποιες ανάγκες απαντάτε; Τι πρόβλημα λύνει; Πόσο χρήσιμο είναι στην 
παροχή λύσης; Δείξτε το σαφές όφελος στον πελάτη από πολλές 
απόψεις, όχι μόνο από οικονομική. 

3 Κατηγοριοποί
ηση 

Αυτό βοηθά το κοινό να κατανοήσει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
να εφαρμοστεί το προϊόν ή η υπηρεσία σας, μια ευκαιρία για αφήγηση 
περιπτώσεων και σεναρίων. 

4 Ευκαιρία Ευκαιρίες, πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία ή το προϊόν σας, 
με τι σχετίζεται, σκέψη για συνεχή και αποδεκτά γεγονότα στην 
κοινότητα, γιορτές, επαναλήψεις κ.λπ. 

5 Ανταγωνισμός Σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, χρησιμοποιώντας Σημεία Ισότητας και 
Σημεία Διαφοροποίησης (Δείτε παρακάτω) για την επίτευξη 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 

 

Points of Parity (POPs) Points of Difference (PODs) 

Τοποθέτηση με βάση τις ομοιότητες μεταξύ 
της επωνυμίας σας και των ανταγωνιστών σας 

Τοποθέτηση με βάση τις διαφορές μεταξύ 
των προσφορών του ανταγωνισμού 
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Παραδείγματα Positioning 

Μερικά παραδείγματα 

1. Φιλοδοξία: (Επικλήσεις για τις φιλοδοξίες της ομάδας-στόχου) 

2. Συναισθηματικά: (δημιουργεί και συναισθηματική έλξη) 

3. Τιμή: (Εστίαση στην τιμολόγηση - ή υψηλή ποιότητα) 

4. Λύση προβλήματος: (αναφέρει τη λύση του προβλήματος) 

5. Οφέλη: (Εστιάστε στα απτά οφέλη) 

Positioning βήμα-βήμα 

Διαδικασία posotioning 

Η τοποθέτηση είναι μια συνεχής, συνεχής διαδικασία, για να διασφαλιστεί ότι η επιχείρησή 
σας παραμένει θετική, ισχυρή και σταθερή στο μυαλό των πελατών και των ομάδων-στόχων 
μας. 

Positioning Process Steps 

5 

 

Η τοποθέτηση είναι μια συνεχής και δυναμική διαδικασία, οι αγορές και οι τάσεις αλλάζουν, το 

ίδιο αλλάζει και το συναίσθημα των πελατών σας και είναι φυσικό να παρακολουθείτε και να 

αξιολογείτε πώς πηγαίνει η θέση της επιχείρησής σας και να προσαρμόζεστε (επανατοποθετείτε) 

 
5 https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/17825-positioning-
process.html 
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για να διατηρείτε αυτή την εικόνα στο μυαλό των πελατών σας και αναπροσαρμόστε το. Για αυτό 

χρειάζεστε μια ισχυρή και μοναδική δήλωση θέσης. 

 

1 Προσδιορίστε 
τον Διαγωνισμό 

Με ποιους συναγωνίζεστε και τι προσφέρουν; Κάθε μάρκα έχει τη θέση 
της στην αγορά, κατανοήστε το! Ποιος είναι διαδεδομένος; 

2 Προσδιορίστε 
τα 

χαρακτηριστικά 
του προϊόντος 

σας 

Αξιολογήστε όλες τις ποιοτικές πτυχές του προϊόντος ή της υπηρεσίας 
σας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά και πώς μπορείτε να τα 
χρησιμοποιήσετε; Ποια είναι τα οφέλη, ποιο είναι το πρόβλημα που 
λύνεται και πώς μπορεί αυτό να δημιουργήσει μια συναισθηματική 
σύνδεση. 

3 Ανάλυση 
πελατών 

Κατανοήστε τις ανάγκες, την προσωπικότητα και την ψυχολογία των 
πελατών, έρευνες, φόρμες, έρευνες ανατροφοδότησης, όλα αυτά που 
μπορούν να βοηθήσουν στη συλλογή δεδομένων. 

4 Συγκριτική 
Ανάλυση 

Συγκρίνετε και αναλύστε δεδομένα των ανταγωνιστών σας, τι μπορείτε 
να μάθετε για αυτό από τους πελάτες σας; Ποιοι άλλοι παράγοντες 
παίζουν ρόλο; Όταν συγκρίνετε τα κενά θα γίνουν ξεκάθαρα. 

5 Αναγνώριση 
θέσης 

Ποιο είναι το μοναδικό πρόβλημα (ή κενό) που μπορεί να καλύψει η 
υπηρεσία ή το προϊόν σας; Αυτό είναι που θα κάνει τη θέση σας πιο 
ισχυρή σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές. 

6 Μάρκετινγκ σε 
Δράση 

Προσθέστε αυτά τα στοιχεία στο σχέδιο μάρκετινγκ που έχετε ήδη αρχίσει 
να δημιουργείτε, πώς να επικοινωνήσετε την πρόταση αξίας της 
επωνυμίας σας. 

7 Μετρησιμότητα Ώρα να εξασκηθείτε και να εφαρμόσετε όλα τα εργαλεία σε αυτό το 
άγκιστρο χειρός, παρακολουθώντας τακτικά την απόδοση και τη θέση της 
μάρκας και να είστε προετοιμασμένοι για αλλαγή επωνυμίας και αλλαγή 
θέσης. 

 

Δήλωση Positioning  

 

    Τι είναι Δήλωση Positioning ;  

 

Η δήλωση θέσης περιγράφει το εμπορικό σήμα, το προϊόν ή την υπηρεσία σας με στόχο να 
δημιουργήσετε μια αντίληψη στο μυαλό των πελατών σας. Όλες οι επιχειρήσεις θέλουν και 
προσπαθούν να είναι στις καρδιές και στο μυαλό των πελατών και μια δήλωση θέσης βοηθάει 
πολύ, στοχεύοντας σε μια συγκεκριμένη ομάδα. 
Συνήθως η ανάπτυξη μιας δήλωσης τοποθέτησης είναι το τρισδιάστατο βήμα μετά την 
τμηματοποίηση και τη στόχευση. Μπορείτε να το κάνετε δημιουργώντας μια δήλωση που έχει το 
βασικό μήνυμα που θέλετε να μεταδώσετε, τα οφέλη, την προστιθέμενη αξία που δεν 
προσφέρουν οι άλλοι. Μπορεί να γίνει συνδυάζοντας τα σημεία ισοτιμίας και τα σημεία διαφοράς 
και αυτό είναι κάτι που θα σας βοηθήσει να συνδεθείτε με την ομάδα-στόχο σας. 
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Στοιχεία για την δήλωση Positioning 

6 

Ο στόχος είναι να διασφαλίσετε ότι η επωνυμία σας μπορεί να διατεθεί στην αγορά, να 

αναγνωριστεί και να διακριθεί από τον ανταγωνισμό. Το οποίο περιλαμβάνει: 

1. Κοινό-στόχος - για το οποίο κατασκευάζεται το προϊόν 

2. Πρόβλημα/Ανάγκη αντιμετώπιση 

3. Κατηγορία προϊόντος 

4. Αξία που προσφέρεται με τη χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

5. Διαφοροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό 

 

Ο σκοπός της δήλωσης θέσης είναι να διασφαλίσει ότι ένα εμπορικό σήμα, προϊόν, υπηρεσία 

μπορεί να διατεθεί στην αγορά και να αναγνωριστεί, να διακριθεί από τον ανταγωνισμό, και 

αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 

3.3 Εταιρική ταυτότητα 
 

Η εταιρική ταυτότητα είναι ουσιαστικό μέρος του branding και της τοποθέτησης, καθώς αφορά 
τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρησή σας παρουσιάζεται στον έξω κόσμο. Πώς η κουλτούρα 
και οι αξίες σας διαμορφώνουν την επιχείρησή σας εκ των έσω και περιλαμβάνει οπτικές 
πτυχές όπως ο σχεδιασμός της υπηρεσίας ή του προϊόντος σας, οι διαφημίσεις που 
δημιουργείτε και οι δημόσιες σχέσεις σας. Λάβετε υπόψη όλα όσα θα οπτικοποιήσουν ο 
πελάτης και οι πελάτες σας, λογότυπο, γραμματοσειρά, ετικέτα, εικόνες, χρώματα, τόνος 
φωνής, ακίνητα, συσκευασία, κώδικας ενδυμασίας, δωρεάν, εμπορεύματα, ποδοσφαίρες, 
καμπάνιες, όλα όσα μπορούν να οπτικοποιηθούν μιλούν για το ποιος είστε και βεβαιωθείτε ότι 

 
6 https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/12552-positioning-
statement.html 



27 
 

αυτό μπορεί να αναγνωριστεί αμέσως. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να είναι συνεπές και 
αναγνωρίσιμο με την πρώτη ματιά, και ότι μέσα από την επιχείρηση θα πρέπει να είναι σαφές 
σε όλους όταν αλληλεπιδρούν με ενδιαφερόμενα μέρη, πελάτες και πελάτες, εκφράζοντας το 
μήνυμα και τις αξίες που είναι η καρδιά της επιχείρησής σας. 
 
Πως να δημιουργήσετε εταιρική ταυτότητα 
 
It is tempting to go for colours, fonts and messages you like and connect with, probably at the 
beginning you will, its ok, just be ready to adapt, which does not mean to compromise with your 
identity and values, rather intervene on the external representation to better reach your target to 
make sure they are informed about you and choose your solution. 
 
1) Έρευνα: η ομάδα-στόχος σας, η πρόταση αξίας σας, ο ανταγωνισμός σας 
2) Φτιάξτε ένα λογότυπο και ένα πρότυπο 
3) Ενσωματώστε τη σωστή γλώσσα για να συνδεθείτε με την ομάδα σας 
4) Να γνωρίζετε καλά τι πρέπει να αποφεύγετε 
5) Παρακολουθήστε τακτικά. 
 
Να θυμάστε ότι υπάρχουν 3 βασικά στοιχεία για τη δημιουργία μιας εταιρικής ταυτότητας, η 
συμπεριφορά σας, η επικοινωνία και οι εσωτερικές ενέργειες που καθορίζουν τις αξίες και τη 
στρατηγική. 
 

1. 1. Εταιρικός 
Σχεδιασμός 

Τα γραφικά και το σχέδιό σας πρέπει να είναι ενοποιημένα και 
συνεκτικά, ειδικά όταν πρόκειται για λογότυπο και σλόγκαν 

2. 2. Εταιρική 
Επικοινωνία 

Πώς επικοινωνείτε, ενιαία εικόνα της επιχείρησής σας, λέξεις, 
συγκεκριμένη γλώσσα και δημόσια εμφάνιση. 

3. 3. Εταιρική Φιλοσοφία Οι αξίες σας και οι αξίες εκείνων που αντιπροσωπεύετε, το 
όραμά σας, η αποστολή σας, τα χαρακτηριστικά σας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBusfEaSXjqdQX292Yy0GS6i9Uc0Og:1650567561615&q=How+do+you+write+a+corporate+identity?&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=cYQ7AHSql8mo5M%252C7n4WdkhJCSu4aM%252C_&usg=AI4_-kR7Ut13jb89N7NypsOlxUUV2rG3Ew&sa=X&ved=2ahUKEwjv6Lap66X3AhXNlYsKHZPtB4QQ9QF6BAgIEAE#imgrc=cYQ7AHSql8mo5M
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBusfEaSXjqdQX292Yy0GS6i9Uc0Og:1650567561615&q=How+do+you+write+a+corporate+identity?&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=cYQ7AHSql8mo5M%252C7n4WdkhJCSu4aM%252C_&usg=AI4_-kR7Ut13jb89N7NypsOlxUUV2rG3Ew&sa=X&ved=2ahUKEwjv6Lap66X3AhXNlYsKHZPtB4QQ9QF6BAgIEAE#imgrc=cYQ7AHSql8mo5M
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Ορισμός Εταιρικής Ταυτότητας 
 
Η εταιρική ταυτότητα περιγράφει ποιος είστε και τι κάνετε, τα χαρακτηριστικά που κάνουν την 
επιχείρησή σας, την εικόνα του εαυτού σας. Ένα σχέδιο και γραφικά που επικοινωνούν 
ταυτότητα, όραμα, αποστολή, κουλτούρα και αξίες. 
 
 
 
5 τρόποι για να αποκτήσετε ισχυρή εταιρική ταυτότητα: 
 

 

1 Μέσα έξω Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες είναι το κλειδί, πολύ σημαντικό για την 
αυτοεικόνα της επιχείρησής σας. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν τη 
στρατηγική της εταιρικής σας ταυτότητας, να μοιράζονται τις αξίες και τη 
φιλοσοφία. 

2 Ευέλικτο / 
Δυναμικό 

Δεν είναι κάτι στατικό, πρέπει να είναι σύγχρονο και επίκαιρο, 
λαμβάνοντας υπόψη την τάση και τις δυναμικές κοινωνικές και κοινοτικές 
αξίες. Σημαίνει συνεχής βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, τελειοποίηση 
της φιλοσοφίας και προσαρμογή της επικοινωνίας. 

3 Ανταγωνισμός Μελετήστε την εταιρική ταυτότητα των ανταγωνιστών σας, κατανοήστε 
την επιτυχία τους, μπορεί επίσης να υπάρχουν καλές πρακτικές προς 
μίμηση (όχι να αντιγράψετε!) 

4 Όραμα και 
Μέλλον 

Δυναμική, ευέλικτη και προσανατολισμένη στο μέλλον, κρατώντας τις 
πόρτες ανοιχτές με μια μελλοντική προοπτική, θυμίζοντας πού θέλετε να 
είναι η επιχείρησή σας και ποιες αλλαγές θα σας φέρουν εκεί. 

5 Μεσα 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ σημαντικά για την εταιρική 
ταυτότητα, ειδικά όταν πρόκειται για τη συντήρηση των καναλιών και αυτό 
θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας υποχρεώσεων. 

 
 

3.4 Unique Selling Proposition (USP)   
 

Ώρα να εμβαθύνετε στη δήλωση θέσης και να αναπτύξετε τη μοναδική σας πρόταση πώλησης, 

μια πολύ σημαντική πτυχή της στρατηγικής μάρκετινγκ σας. Αυτή είναι μια στρατηγική για να 

ενημερώσετε την ομάδα-στόχο και τους πελάτες σας σχετικά με την επωνυμία, την υπηρεσία ή 

το προϊόν σας και πώς διαφέρει και ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές σας. Υπάρχουν 4 

κατηγορίες που μπορεί να σας φαίνονται γνωστές. 

 

1) Χαρακτηριστικά προϊόντος 

2) Δομή Τιμών 

3) Στρατηγική τοποθέτησης (τοποθεσία και διανομή) 

4) Στρατηγική προώθησης 
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Το USP δεν είναι tagline, το tagline μπορεί να είναι μια περίληψη του USP σε μια πρόταση και 

το USP απαντά στην ερώτηση "Γιατί να αγοράσω από εσάς;" 

 

3 Μοναδικές Προτάσεις Πώλησης 

 

Μιλάμε για ένα μήνυμα που δείχνει πόσο μοναδικοί είστε, πείθοντας τους πελάτες να 

συνεργαστούν μαζί σας. Αυτή είναι η δήλωση θέσης σας και ο ορισμός του USP σας είναι πολύ 

σημαντικός για να γίνει κατανοητός, σαφής και ουσιαστικός. Μόλις το αποκτήσετε, διαδώστε το 

ευρέως σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας και την αλληλεπίδρασή σας με τους πελάτες, για να 

δείξετε τι κάνετε, γιατί το κάνετε και το επιχειρηματικό σας μοντέλο. 

 

Το κοινό-στόχος σας Ποιοι είναι οι δικοί σας άνθρωποι και ποιες οι επιθυμίες και 
οι ανάγκες τους; 

Τι σε κάνει μοναδικό Τα δυνατά σας σημεία και πώς μπορείτε να τα αξιοποιήσετε; 

Οφέλη από την επιχειρηματική 
δραστηριότητα μαζί σας 

Τι αξία προσφέρεις, τι μπορείς να δώσεις που κανείς άλλος 
δεν μπορεί; 

 

Και αυτά τα 3 σημεία θα πρέπει να είναι η πυξίδα σας στο σχεδιασμό συνθημάτων, υλικών κ.λπ. 

 

Targeting και USP  

 

Τα πρώτα βήματα υπονοούν ότι καταλαβαίνετε την ήδη υπάρχουσα θέση σας μεταξύ της 

ομάδας-στόχου σας και πόσο κοντά είστε στο να ανταποκριθείτε στις ανάγκες τους, και στη 

συνέχεια αναλύετε τον ανταγωνισμό σας και πώς βρίσκεστε ανάμεσα στους πιθανούς πελάτες 

σας και απαντάτε στις ανάγκες τους. Αυτό θα σας βοηθήσει να διατυπώσετε το ισχυρό μήνυμά 

σας. Το άμεσο καθήκον σας είναι να γνωρίσετε όσο το δυνατόν καλύτερα την ομάδα-στόχο σας, 

τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τα σημεία πόνου, τα εμπόδια και τις οπισθοδρομήσεις που συναντούν 

για την ικανοποίηση των αναγκών τους, τα σημεία ευχαρίστησής τους και τις ευνοϊκές εμπειρίες 

που είχαν για την επίτευξη των επιθυμιών τους και ποιες ευκαιρίες μπορούν να προκύψουν από 

αυτό. 

Είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζετε τους ανταγωνιστές σας, τι κάνουν, πώς το κάνουν, ποια 

είναι η αποστολή, το όραμα, οι αξίες και οι στόχοι τους και η σχέση τους με τους πιθανούς 

κοινούς πελάτες σας, πώς είναι οι εμπειρίες τους και ποιες είναι πλεονεκτήματα, αδυναμίες, 

ευκαιρίες και απειλές, προκειμένου να κατανοήσουμε «Τι έχουμε που δεν έχουν». 

Στη συνέχεια, κοιτάξτε τον εαυτό σας και κάντε μια ανάλυση SWOT, ποια είναι τα δυνατά σας 

σημεία και πώς μπορείτε να τα αξιοποιήσετε; Ποιες είναι οι αδυναμίες σας και πώς μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τα δυνατά σας σημεία για να αντισταθμίσετε; Ποιες είναι οι εξωτερικές 

ευκαιρίες στο περιβάλλον σας και πώς μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε; Ποιες εξωτερικές 

απειλές υπάρχουν για την επιχείρησή σας και πώς μπορείτε να τις μετατρέψετε σε ευκαιρίες; 
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Strengths : Weaknesses : 

Opportunities : Threats :  

 

Take 6 Footsteps towards creating your USP 

 

Δεν υπάρχει φόρμουλα για το τέλειο USP, επομένως μην θέτετε όρια στη δημιουργικότητά σας. 

Καθορίστε την αγορά σας, τι σας κάνει να ξεχωρίζετε, επισημάνετε τα οφέλη της συναλλαγής μαζί 

σας, γίνετε σαφείς, επί της ουσίας, σύντομοι, δοκιμάστε και αναθεωρήστε. 

 

1 Γνωρίστε το κοινό 
σας 

Για ποιον είναι το προϊόν ή η υπηρεσία σας; Ποια είναι η αγορά 
σας; Τι έχετε να προσφέρετε; Προσδιορίστε τι σας κάνει μοναδικό 
και εστιάστε στα οφέλη. Επομένως, να είστε όσο το δυνατόν πιο 
λεπτομερείς για την αγορά σας, εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά 
και τα χαρακτηριστικά σας και αντιστοιχίστε τα με τις ανάγκες των 
πελατών σας και τα κενά μεταξύ των ανταγωνιστών σας. Ποιος 
θα ήταν ο ιδανικός πελάτης σας; Η έρευνα θα σας δώσει 
πληροφορίες για τις ιδιαιτερότητες, τις δυνατότητες και τις τάσεις 
και θα κατανοήσετε τις λύσεις που αναζητούν οι πελάτες σας. 
Συλλογή δεδομένων. 

2 Τα μοναδικά σας 
χαρακτηριστικά 

Τι σας κάνει πραγματικά μοναδικό; Ποιες είναι οι λεπτομερείς 
λεπτομέρειες του τι θέλετε να πουλήσετε, η μελέτη του 
ανταγωνισμού θα σας βοηθήσει να μάθετε πώς και σε τι 
διαφέρετε. Ποιο είναι το USP τους; Λειτουργεί? Τι πιστεύουν οι 
άλλοι για αυτούς; 

3 Το μήνυμα και η θέση 
σας 

Σχεδιάστε ένα απλό και σαφές μήνυμα που να στοχεύει στις 
ανάγκες και τις επιθυμίες του κοινού σας, συμπεριλαμβανομένων: 
των πλεονεκτημάτων αυτού που προσφέρετε, σε τι διαφέρει από 
αυτό που υπάρχει, ίσως 1 ή 2 διαφοροποιήσεων. και να τα 
κάνουν ελκυστικά χρησιμοποιώντας ως κριτήρια την πρόταση 
αξίας και τις ανάγκες της αγοράς. Το επόμενο βήμα είναι να 
απλοποιήσετε την επικοινωνία με το κοινό σας, να τη μετατρέψετε 
σε μια πρόταση που ξεχωρίζει και τραβάει τα βλέμματα των 
πελατών σας. Διατηρώντας το συντονισμένο στη γλώσσα σας και 
στις ιδιαιτερότητες του κοινού σας. Επισημάνετε το όφελος για 
αυτούς και εστιάστε σε αυτό που σας κάνει μοναδικό. Ένα μήνυμα 
που λέει ότι είστε μια βιώσιμη, ελκυστική και βολική επιλογή. 

4 Σύντομη και σαφής Δώστε ένα ισχυρό μήνυμα στον πελάτη σας, ένα που θα 
καταλάβαιναν αμέσως, καταλαβαίνοντας ότι του μιλάτε και θα 
δείτε αμέσως το όφελος του να γίνετε πελάτες. Λίγες λέξεις. 

5 Δοκιμή και δοκιμή Το USP χρειάζεται τακτικές δοκιμές και αναθεώρηση, κάντε το 
τακτικά και αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα και τη συνάφεια 
και διασκεδάστε δοκιμάζοντας κάποια καινοτομία, μπορεί να 
λειτουργήσει. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το καλύτερο 
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μέρος για δοκιμές και δοκιμές, οι γνώσεις, οι αντιδράσεις και τα 
αναλυτικά στοιχεία θα σας παρέχουν πολλά δεδομένα και σχόλια. 

6 Προβολή Πείτε σε όλους πόσο μοναδικοί είστε και συντονιστείτε σε όλη την 
εξωτερική σας επικοινωνία με αυτό το μήνυμα και προσεγγίστε το 
κοινό σας. Μιλήστε για αυτό και χρησιμοποιήστε το όταν 
προσελκύετε πελάτες και πιθανούς πελάτες. Συμπεριλάβετέ το 
στο ανελκυστήρα σας, καθιστώντας το αξέχαστο και εύκολο στην 
ανάκληση. Τώρα μπορείτε να κάνετε το tagline, αυτή τη 
συναρπαστική περίληψη του USP σας, μια δυνατή σύντομη 
πρόταση που συνοψίζει τα οφέλη σας. 

 

Taglines 

 

Μόλις αναπτύξετε το USP σας αρχίστε να σκέφτεστε ένα σύνθημα που θα το συνοδεύει, κάτι 

πολύ άμεσο και κατανοητό. Βεβαιωθείτε ότι αποφεύγετε προκριματικά όπως - Σχεδόν, καλύτερα 

από κ.λπ. αυτό δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης εάν χρειάζεται να συγκρίνετε. Διατηρήστε μια 

θετική γλώσσα εστιασμένη στο κέρδος των πελατών σας από την επιλογή σας και στα οφέλη που 

αποκομίζουν, κάνοντάς την φυσικά αξέχαστη χωρίς να μιμηθείτε τους ανταγωνιστές σας (μπορεί 

να δυσκολευτείτε να σας διακρίνουν). Βεβαιωθείτε ότι είναι: 

● Μοναδικό - ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα 

● Σύντομη - 10-15 λέξεις το πολύ 

● Σχετικό - πρόκειται για την επωνυμία, την υπηρεσία, το προϊόν σας 

● Ενεργητικός - Δυνατές, συναισθηματικές και ενεργητικές λέξεις που τραβούν την προσοχή. 

 

Το USP σας πρέπει να βρίσκεται σε όλο το υλικό μάρκετινγκ και κάθε επαφή με πιθανούς πελάτες 

θα πρέπει να ενισχύει το πόσο μοναδικοί και διαφορετικοί είστε, χωρίς να αφήνετε τίποτα στην 

τύχη. Πρέπει να είναι ευχάριστο, οπτικό, κατανοητό. Θυμηθείτε ότι η δημιουργικότητα δεν γνωρίζει 

σύνορα. 

 

Κεφάλαιο 4 : Διαφήμιση και Δημόσια Επικοινωνία 
 

Οι δημόσιες σχέσεις και η διαφήμιση μοιράζονται έναν στόχο, που είναι η επικοινωνία με τους 

πελάτες σας και η οικοδόμηση της επωνυμίας σας. Υπάρχει 1 διαφορά, όταν διαφημίζεστε μιλάτε 

μόνοι σας στον στόχο σας, στο PR άλλοι μιλούν για εσάς με τις πληροφορίες που τους παρείχατε. 

Η διαφήμιση είναι συχνά επί πληρωμή, μη προσωπική και μονόδρομη δημόσια επικοινωνία για 

να φέρει τον στόχο σας πιο κοντά στην επωνυμία σας, προκειμένου να τον ενημερώσετε και να 

επηρεάσετε τις επιλογές τους ώστε να ανταποκριθούν με τον τρόπο που θέλετε, οι δημόσιες 

σχέσεις δημιουργούν σχέσεις με το κοινό και καλλιεργεί την εμπιστοσύνη. Η διαφήμιση δείχνει τα 

πλεονεκτήματα, τα χαρακτηριστικά και τις αξίες μιας υπηρεσίας ή προϊόντος, οδηγώντας την 

ευαισθητοποίηση και τις ενέργειες, δημιουργώντας μια συναισθηματική ανταπόκριση και σύνδεση 

με το μήνυμά σας. 
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4.1 Φύση της Διαφήμισης 
 

Οι διαφημίσεις θέλουν να τραβήξουν την προσοχή του κοινού σας για να τους ενημερώσουν για 

την επωνυμία σας. Το πρώτο βήμα είναι η ανάπτυξη (και η χρήση) του USP σας, για να κάνετε 

την επωνυμία σας να ξεχωρίζει. Οι διαφημίσεις συνήθως στοχεύουν γύρω από τους υπάρχοντες 

και πιθανούς πελάτες σας, για να μεταδώσουν ένα μήνυμα. 

 

Εξετάζουμε 4 τύπους διαφημίσεων 

 

Ως startup, πιθανότατα θέλετε να αυξάνετε σταθερά τους πελάτες και το εισόδημά σας για να 

γίνετε σταθεροί, τότε η ψηφιακή διαφήμιση μπορεί να είναι ο τρόπος ή να δοκιμάσετε μερικές 

ακόμη απλώς για να ελέγξετε αν λειτουργεί. Όσο περισσότερα είναι τα μέσα τόσο μεγαλύτερη 

είναι η επιλογή της διαφήμισης. Ποια είναι η επιλογή; 

 

Προβολή 
Διαφήμισης 

Τοποθέτηση banner (ψηφιακά και φυσικά) γύρω από ιστολόγια, 
ιστότοπους, αναζητήσεις λέξεων-κλειδιών, 2-d ή κινούμενα, 
τοποθετημένα στην κορυφή, δεξιά ή αριστερά της σελίδας. 
Αποτελεσματική για γρήγορη αφήγηση μιας ιστορίας 
συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας της επωνυμίας, κυρίως οπτική με 
λίγο κείμενο. 

Διαφημίσεις βίντεο Πολύ δημοφιλές σήμερα, διασκεδαστικό, διασκεδαστικό, εύκολο να 
τραβήξει την προσοχή, μπορεί να πει μια ιστορία. Μπορεί να είναι 
instream (όταν τοποθετείτε ένα βίντεο στη μέση/προ/ανάρτηση βίντεο 
σε ένα βίντεο που οι άνθρωποι παρακολουθούν ήδη και σχετίζονται με 
το περιεχόμενο ή διαφημίσεις βίντεο εκτός ροής που είναι 
ενσωματωμένες σε άρθρα ή αναρτήσεις ιστολογίου. 

Διαφημίσεις για 
κινητές συσκευές 

Οι διαφημίσεις προσαρμοσμένες για smartphone, όπως βίντεο, 
εφαρμογές, προβολή, αναζήτηση, βίντεο στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, οι διαφημίσεις για κινητά είναι μια καλή αρχή, όπως στο 
instagram. 

Εγγενείς 
διαφημίσεις 

Το περιεχόμενο εντός περιεχομένου, μη παρεμβατικό, εμφανίζεται ως 
περιεχόμενο χορηγίας και ταιριάζει με τη ροή και το στυλ του 
περιεχομένου. Μπορεί να εμφανίζεται ως ανάρτηση ιστολογίου, βίντεο 
ή εικόνα, όχι ως αναδυόμενα παράθυρα. 

 

 

Η διαφήμιση μπορεί να έχει 5 βασικά χαρακτηριστικά 

 

Εδώ θα εξερευνήσουμε τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν μια διαφήμιση: 
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Η διαφήμιση είναι μια τέχνη που επηρεάζει της αποφάσεις και την επίγνωση της επιθυμίας για 
απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών, ως εργαλείο μαζικής πειθούς που χορηγείται από τον 
επιχειρηματία. 
 
Μάρκετινγκ και διαφήμιση 
 
Η διαφήμιση είναι ένα ζωτικό μέρος του μάρκετινγκ. τα 3 βασικά στοιχεία του μάρκετινγκ, ας 
θυμηθούμε είναι: Περιεχόμενο - το μέσο για το μήνυμά σας (κοινωνικά μέσα, βίντεο, ιστολόγια, 
ψηφιακές διαφημίσεις κ.λπ.) Κανάλια - οι πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε για να μεταφέρετε το 
μήνυμά σας εκεί έξω (κοινωνικά δίκτυα, email, ιστοσελίδες, περιοδικά κ.λπ.) Στρατηγική - Το 
σχέδιο θέλετε να πείτε, γιατί, πώς, σε ποιον, πότε. Έτσι, όταν αρχίζουμε να μιλάμε για ενέργειες 
μάρκετινγκ, μπορούμε να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί η διαφήμιση στους 11 τύπους 
ενεργειών μάρκετινγκ που υπάρχουν εκεί έξω. αντάρτικο μάρκετινγκ, αυτοματοποίηση 
μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, μάρκετινγκ εκδηλώσεων. και θα παρατηρήσετε πώς εφαρμόζονται 
το Περιεχόμενο, τα κανάλια και η Στρατηγική. 
 

1. Διαφήμιση Ένα πληρωμένο μήνυμα για να προωθήσουμε κάτι συγκεκριμένο, 
επιβάλλοντας την προσοχή μας. Καθώς κάποιος που σας 
ακολουθεί προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή σας, αυτό αν γίνει 
με υπερβολικά επεμβατικό τρόπο μπορεί να γίνει αντιπαραγωγικό. 
Ακόμα ένα ισχυρό εργαλείο για να προσεγγίσουμε το κοινό-στόχο 
μας. Μπορεί να είναι δαπανηρή, αλλά έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματική, ειδικά εάν ενσωματωθεί σε μια 
μεσομακροπρόθεσμη καμπάνια. 

2. Μάρκετινγκ 
περιεχομένου 

Δημιουργήστε περιεχόμενο που έχει αξία για τους πελάτες σας και 
το οποίο μπορούν να βρουν, για παράδειγμα μέσω μηχανών 
αναζήτησης, προσφέροντας μοναδικό, δημιουργικό, υψηλής 
ποιότητας περιεχόμενο που τους είναι χρήσιμο. όπως βίντεο με 
οδηγίες, podcast, άρθρα, δωρεάν παιχνίδια με μη επεμβατικό 
τρόπο 

3. Μάρκετινγκ 
μηχανών 

αναζήτησης 

Παρόμοιο με το μάρκετινγκ περιεχομένου, αλλά είναι επί πληρωμή, 
ένα καλό παράδειγμα είναι το pay-per-click, δημοφιλές στις 
περισσότερες μηχανές αναζήτησης και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

4. Social Media 
Marketing 

Χρήση καναλιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διανομή 
περιεχομένου επί πληρωμή και μη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

1 επί πληρωμή Η πληρωμένη επικοινωνία ορίζεται ως μια διαφήμιση, η οποία είναι 
διαφορετική από τη δημοσιότητα, συνήθως δεν πληρώνεται από τον 
χορηγό. 

2 Μη 
Προσωπικά 

Συχνά απευθύνεται στις μάζες και όχι μόνο σε ένα άτομο, αν και 
χρειάζεται μια προσωπική προσέγγιση του «Ναι, σου μιλάω!» 

3 Προβολή Στοχεύει στην πώληση ή την προώθηση αγαθών, υπηρεσιών, ιδεών και 
θα πρέπει να ενσωματώνει την προώθηση των αξιών σας. 

4 Αιγίδα Ο χορηγός της διαφήμισης πρέπει να είναι σαφής, προσδιορίζοντας την 
πηγή της ιδέας, της υπηρεσίας ή του προϊόντος που προωθείται. 

5 Πειστικότητα Ο στόχος είναι να πειστεί ο υποψήφιος πελάτης να συμμετάσχει ή να 
αγοράσει κάτι συγκεκριμένο, εστιάζοντας στα οφέλη και τις ιδιότητες. 
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μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το πιο πιθανό μέρος όπου το 
κοινό-στόχος μπορεί να μετατραπεί σε πολλαπλασιαστές. 

5. Μάρκετινγκ 
παρότρυνσης 

για δράση 

Ωθώντας το κοινό σας να δώσει προσοχή στο μήνυμά σας και να 
αναλάβει δράση. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο στο ψηφιακό 
μάρκετινγκ. Συνήθως ξεκινά με το «βρες πώς. Λάβετε τα δωρεάν 
άρθρα σας. ανακαλύψτε περισσότερα για κ.λπ.) οδηγώντας τον 
πελάτη προς την επιθυμητή ενέργεια ή δώστε δεδομένα, και για να 
οδηγήσετε τον πελάτη προς εσάς και να δεσμεύσετε αμοιβαία. 

6. Άμεσο 
Μάρκετινγκ 

Το μάρκετινγκ One-to-One, είναι μια πρόταση, όπως η πρόταση 
δοκιμής ή συνομιλίας, απευθείας αποστολή e-mail, ψυχρή κλήση 
και είναι επεμβατική, το spam είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση με υψηλό κίνδυνο ανταγωνισμού. 

7.  Αντάρτικο 
Μάρκετινγκ 

Αντισυμβατικό μάρκετινγκ που στοχεύει στη διαφήμιση μιας 
επωνυμίας ή μιας συγκεκριμένης αιτίας. Πνευματώδης, έξυπνος, 
που τραβάει την προσοχή, σπάει τα σχέδια, με εκπλήξεις και 
εξωφρενικές σκέψεις. Ο σκοπός είναι να δημιουργήσει buzz. 

8. Αυτοματοποίηση 
Μάρκετινγκ 

Οι εργασίες μάρκετινγκ αυτοματοποιήθηκαν χάρη σε εφαρμογές 
και A.I. βοηθά στην εξοικονόμηση χρόνου και την τμηματοποίηση 
με τον προγραμματισμό και τον προγραμματισμό μηνυμάτων και 
την αποστολή δυνητικών πελατών σε συγκεκριμένες ώρες, ειδικά 
βοηθά με καμπάνιες. 

9.  Δημόσιες 
Σχέσεις 

Αυτή η δραστηριότητα γίνεται από μια επωνυμία για να διατηρεί μια 
καλή εικόνα για το κοινό και μπορεί να παίξει ρόλο στην πρόληψη 
των κινδύνων, στη διατήρηση καλών σχέσεων με το κοινό, τους 
ενδιαφερόμενους φορείς και τους πελάτες. Οι επιχειρήσεις 
χρειάζονται δημόσιες σχέσεις, αναδεικνύοντας τα οφέλη, τις αρχές, 
τις αξίες και την προσωπικότητά τους και να αναγνωρίζονται 
κερδίζοντας θετική προσοχή. 

10.  Μάρκετινγκ 
εκδηλώσεων 

Δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά από μια εκδήλωση, είτε οικοδεσπότη είτε συμμετοχή. 
Όπως μια σελίδα προορισμού για την εκδήλωση, προώθηση, 
email, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κανάλια που υπογραμμίζουν 
την εκδήλωση και τον ρόλο σας. Είτε είστε οι διοργανωτές, είτε οι 
ομιλητές είτε απλώς συμμετέχετε. Προσθήκη του πλεονεκτήματος 
της συσχέτισης με αυτό το συμβάν. 

 

.  
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4.2 Ο καλός διαφημιζόμενος Οδηγός 

 

Οι καλές διαφημίσεις μπορούν να προσεγγίσουν την ομάδα-στόχο σας παρέχοντας τις 

πληροφορίες που χρειάζονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας και να τραβήξουν την 

προσοχή τους, φροντίζοντας να κατανοήσουν ότι αυτό είναι ακριβώς για αυτούς. Αυτό πρέπει να 

είναι σαφές και συνεκτικό με το USP και την τοποθέτησή σας. Η διαφήμιση είναι ένα μέρος της 

επικοινωνίας με στόχο την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την πεποίθηση, την υπενθύμιση και αυτό 

πρέπει να εναρμονιστεί με όλες τις δραστηριότητες μάρκετινγκ. 

Οι διαφημίσεις πρέπει να είναι παρεμποδιστικές, με την έννοια ότι όταν έρχονται αντιμέτωπες με 

την ομάδα-στόχο σας ελκύονται να την διαβάσουν ή να την ακούσουν, διακόπτοντας αυτό που 

κάνουν. 

Είναι σημαντικό να είσαι αξιόπιστος και αξιομνημόνευτος, βασιζόμενος σε μια ισχυρή στρατηγική 

τοποθέτησης που το καθιστά πιστευτό και εύκολο στην ανάκληση. Απλώς θυμηθείτε ότι αυτό 

χρειάζεται επένδυση από άποψη πόρων και πρέπει να είναι έγκαιρο, συχνό, στοχευμένο και 

προγραμματισμένο. 

Και να έχετε κατά νου, το πιο αποτελεσματικό διαφημιστικό εργαλείο εξακολουθεί να είναι από 

στόμα σε στόμα, φέρνει αξιοπιστία, φήμη, προσοχή και θετική λήψη μηνυμάτων και ένα από τα 

λίγα που έχει δυνατότητες για ερωτήσεις και απαντήσεις. ενώ πρακτικά δεν έχει κανένα κόστος. 

Ένας ευχαριστημένος και ικανοποιημένος πελάτης μπορεί ενδεχομένως να γίνει ο καλύτερος 

πολλαπλασιαστής σας, η επίτευξη από στόμα σε στόμα μπορεί κάλλιστα να είναι ένας ισχυρός 

στόχος για το μάρκετινγκ σας. 

 

Καλές διαφημιστικές καμπάνιες 

 

Θυμηθείτε, στην εποχή της πληροφορίας υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διαφημιστείτε δωρεάν 

ή με χαμηλό κόστος, μην αποθαρρύνεστε από την έλλειψη πόρων, έχετε κατά νου τον στόχο να 

πείσετε τους πελάτες να αλληλεπιδράσουν μαζί σας και να είστε δημιουργικοί σχετικά με είναι 

δυνατόν. 

 

7 tips:  

1 Οι διαφημίσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τη στρατηγική μάρκετινγκ που έχετε, ειδικά 
όσον αφορά την τοποθέτηση. Με σαφή στόχο και μηνύματα σχετικά με τις ιδιαιτερότητες 
και τις δυνατότητές σας. 

2 Η επικοινωνία πρέπει να είναι απλή, ένα μήνυμα τη φορά, να μην υπερφορτώνετε με 
πληροφορίες και να την κάνει αξέχαστη, συμπεριλαμβανομένων: επικεφαλίδα, τιμή, 
επιλογή, ποιότητα 

3 Γνωρίστε τον στόχο σας, ειδικά τι τους αρέσει, και αναλόγως παραδώστε τα μηνύματά σας 

4 Να είστε πιστευτοί και ειλικρινείς, να έχετε αποδείξεις για αυτά που λέτε, διαφορετικά θα 
έχουν μπούμερανγκ, εστιάστε στις καλές σας ιδιότητες και να είστε ηθικοί ως προς αυτό. 
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5 Το θέμα είναι να πουλήσετε, βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι σαφές και πώς μπορεί να σας βρει 
ο στόχος σας και πώς μπορούν να κάνουν την αγορά τους. 

6 Ερευνήστε, δείτε τις διαφημίσεις σε μέρη όπου θέλετε να διαφημιστείτε και μελετήστε το 
περιεχόμενο και τον ανταγωνισμό εκεί, πόσο μοναδικά, αξιομνημόνευτα, αξιόπιστα και 
κίνητρα είναι. 

7 Να είστε επαγγελματίες, με δεξιότητες γραφικών, κειμένου και δημιουργικότητας. 

 

 

Συμμετοχή των πελατών 

 

Συμμετέχετε συνεχώς και με συνέπεια τους πελάτες σας και ζητάτε σχόλια και αναφορές, αυτό 

μπορεί να γίνει διατηρώντας επαφή μαζί τους, και κάποιοι μπορεί να σας παρέχουν πρόθυμα εάν 

σας ζητηθούν, ενώ ταυτόχρονα τους υπενθυμίζετε για εσάς και τι κάνετε, ένα win-win. Μπορεί να 

ενσωματωθεί σε ευχές για διακοπές, προσφέροντας ένα κουπόνι ή ένα κίνητρο. 

 

Είναι παραδοσιακό ή ξεπερασμένο; 

 

Μήπως τα μπροσούρα, τα φυλλάδια, οι επισκέψεις ανήκουν στο παρελθόν; Όχι ακόμα, αν και 

ζούμε στο ηλιοβασίλεμα των φυλλαδίων και των ταχυδρομικών διαφημίσεων, καθώς κυριαρχούν 

τα ηλεκτρονικά μέσα (τα οποία είναι και πιο φιλικά προς το περιβάλλον). Η σημερινή τάση φαίνεται 

να είναι οι κωδικοί QR για τη διάδοση μπροσούρων ή επισκέψεων απευθείας στις συσκευές τους. 

Ωστόσο, η ζωή στο παρόν και το μέλλον μπορεί να έχει νόημα να πάει από την αρχή ψηφιακή και 

ηλεκτρονική. 

 

4.3. Οικολογική διαφήμιση.7  
 

Μία από τις σημερινές τάσεις για τις επιχειρήσεις είναι να μετακινήσουν τους στόχους τους προς 

την πράσινη αγορά και να λανσάρουν πράσινα προϊόντα. Αυτό διευκόλυνε την πράσινη 

διαφήμιση, η οποία είναι η προώθηση πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύοντας την 

αγορά και χρήση βιώσιμων εμπορικών σημάτων. 

Η ενασχόληση είναι περιβαλλοντικό μάρκετινγκ κάτι που οι περισσότερες επιχειρήσεις 

προσπαθούν να κάνουν στις μέρες μας και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, 

συμπεριλαμβανομένου περιβαλλοντικών θεμάτων στην εξωτερική τους επικοινωνία και 

συσχέτισής του με το εμπορικό σήμα τους. Συχνά είναι συνήθως τα πλουσιότερα μέρη του 

πληθυσμού, αυτά που είναι πιο πρόθυμα να πληρώσουν περισσότερα για την κοινωνική και 

περιβαλλοντική ευθύνη, αλλά αυτό ήδη επεκτείνεται και η πρόκληση είναι να αντιμετωπιστεί η 

 
7 Culture and Green Advertising Preference: A Comparative and Critical Discursive Analysis 
Shubo Liu and Xiaoyuan Liu* Business School, Central University of Finance and Economics, Beijing, 
China 
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αυξανόμενη ζήτηση για περιβαλλοντισμό παράλληλα με την τρέχουσα καταναλωτική κουλτούρα 

που έδωσε προσεγγίσεις και στρατηγικές μάρκετινγκ.There are 2 ways to look at green 

advertisement, the 1st is from the enterprises’ point of view to become more sustainable and 

responsible and the other is the customers’ need for more sustainable and responsible products 

and services, and the marketing of the former influences the choices of the latter, and therefore, 

behaviour.  

Οι πράσινοι επιχειρηματίες και οι έμποροι μπορούν να επενδύσουν στην εκπαίδευση των 

πελατών, πουλώντας αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες ενώ αυξάνουν την περιβαλλοντική 

συνείδηση και τη γνώση του τμήματός τους, με τη δυνατότητα να οικοδομήσουν συνεργασίες με 

το δημόσιο και τρίτους τομείς για αμοιβαία υποστήριξη και όφελος. 

 

Πράσινη Διαφήμιση και Εκπαίδευση 

 

Η Πράσινη Διαφήμιση πρέπει να επιτύχει 2 σκοπούς, ο 1ος είναι η διαφήμιση. πουλώντας ένα 

συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και το 2ο να εκπαιδεύσει τις ομάδες-στόχους τους σχετικά με 

τους περιβαλλοντικούς παράγοντες στους οποίους μπορούν να βασίσουν τις αγοραστικές τους 

αποφάσεις· Έτσι, απαντώντας στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών σας και παράλληλα 

να συνεισφέρετε θετικά στο περιβάλλον, προσδιορίζοντας με ακρίβεια ποια συνεισφορά. 

Καθιστώντας σαφές ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα έχουν μια πρόσθετη κοινωνική, πολιτική, 

περιβαλλοντική έλξη στην ευθύνη του ατόμου απέναντι στην κοινωνία και το οικοσύστημα. Αυτό 

είναι κάτι νέο και μια ανεξερεύνητη περιοχή, που εστιάζει στις επιθυμίες και τις ευθύνες των 

πελατών, δίνοντας έμφαση στη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος υπό όλες 

τις πτυχές, όπως ο οικολογικός εκσυγχρονισμός. πράσινη διακυβέρνηση· αστικός 

περιβαλλοντισμός κ.λπ. 

Το ερώτημα είναι πώς να εφαρμόσουμε αυτά τα στοιχεία σε όλα όσα έχουμε διαβάσει μέχρι 

τώρα για το μάρκετινγκ; Ποιες ισχυρές διαφημίσεις μπορούν να πείσουν τους πελάτες ότι 

υποστηρίζετε τον περιβαλλοντισμό και ότι είστε βιώσιμοι τόσο εντός όσο και εκτός, και ότι οι 

αξίες, οι πρακτικές και τα παραδοτέα αγαθά σας έχουν πραγματικό βιώσιμο και περιβαλλοντικά 

θετικό αντίκτυπο. 

Σκεφτείτε την ομάδα-στόχο σας, ποια είναι η κατανόηση και οι σχέσεις τους με τα 

περιβαλλοντικά αίτια, πόσα γνωρίζουν και πόσα πρέπει να γνωρίζουν για να λάβουν μια 

τεκμηριωμένη απόφαση να συνεργαστούν μαζί σας; Αυτό μπορεί κάλλιστα να είναι το βασικό 

ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί στην πράσινη διαφήμιση. Έχοντας υπόψη ότι η διαφήμιση 

γεννήθηκε ως θέμα στην εποχή του ανθρωποκεντρικού υλισμού και του καταναλωτισμού, 

γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση πολλούς από τους κανόνες της αγοράς που διδαχθήκαμε. 
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Κεφάλαιο 5 : Η Οικολογική Προσέγγιση στο 

Μάρκετινγκ 

 
5.1 Τι είναι οικολογία; 

 

Αρχίζουμε να μεταβαίνουμε από το μάρκετινγκ στο οικολογικό μάρκετινγκ και είναι σημαντικό 

τώρα να συμφωνήσουμε για το τι είναι οικολογία. ο κλάδος της βιολογίας με σκοπό τη μελέτη του 

τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί σχετίζονται μεταξύ τους και το περιβάλλον τους, και αυτό 

περιλαμβάνει άτομα, κοινότητες, οικοσυστήματα και τη βιόσφαιρα. Η οικολογία μελετά την 

αλληλεξάρτηση και την εξάρτηση ανάμεσα σε οτιδήποτε ζει και το περιβάλλον τους, 

διακλαδίζοντας σε υποκατηγορίες όπως το τοπίο, ο πληθυσμός, η συμπεριφορά κ.λπ. Και όταν 

μιλάμε για το περιβάλλον το εννοούμε με την ευρύτερη σημασία του, όχι μόνο τον φυσικό κόσμο. 

Η οικολογία μας βοηθά να κατανοήσουμε τη βιοποικιλότητα ως διαδικασία προσαρμογής. 

 

5.2. Τι είναι eco-marketing; 

 

Το οικολογικό μάρκετινγκ είναι η προώθηση, η επωνυμία, η τοποθέτηση περιβαλλοντικά 

ασφαλών υπηρεσιών και προϊόντων. Το πρώτο βήμα εδώ είναι ο μετασχηματισμός προϊόντων ή 

υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι ό,τι πωλείται είναι βιώσιμο από κάθε άποψη, η διαδικασία 

δημιουργίας, συσκευασίας και παράδοσης είναι βιώσιμες και τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι 

φιλικά προς το περιβάλλον. Προσαρμογή των 4Ps σε Πράσινο Προϊόν, Πράσινη Τιμή, Πράσινο 

Τόπο και Πράσινη Προώθηση, ενσωματώνοντας τα πάντα, από τη δημιουργία έως τις πωλήσεις 

έως τις αρχές της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Εννοια: 

 

Επωφεληθείτε από το περιβάλλον ή μην το βλάψετε 

Μοιραστείτε περιβαλλοντικές και οικολογικές αξίες και υποστηρίξτε τις 

Εφαρμόστε βιώσιμη μεταφορά και συσκευασία 

Εφαρμόστε τις αρχές της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης, της απόρριψης 
και της μείωσης 

Δημιουργήστε πράσινη ευαισθητοποίηση. 

 

 

Οικολογικό branding 

 

Η οικολογική επωνυμία θα σας επιτρέψει να ενημερώσετε τους πελάτες σας για τη δέσμευσή σας 

για την προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της βιωσιμότητας, για να τους βοηθήσετε να 

αναγνωρίσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, τα μηνύματα και τις εικόνες σας ως επιχείρηση που 

κάνει απτή προσπάθεια να βελτιώσει το περιβάλλον και ανήκει στην τμήμα της πράσινης 

οικονομίας. Στο πλαίσιο της οικολογικής επωνυμίας έχουμε 3 υποκατηγορίες: οικολογικό σήμα 
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και περιβαλλοντική διαφήμιση, που μπορούν να επηρεάσουν την επίγνωση των πράσινων 

ιδιαιτεροτήτων και χαρακτηριστικών της επωνυμίας σας και να σας βοηθήσουν τους πελάτες να 

λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την ενασχόληση με τις οικολογικές υπηρεσίες και 

τα οικολογικά προϊόντα σας , έχοντας επίγνωση του μεγαλύτερου οφέλους πέρα από την 

ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών. 

 

Γιατί είναι καλύτερο; 

 

Το να είστε μέρος της πράσινης οικονομίας μπορεί να βοηθήσει πολύ την επωνυμία σας, εκτός 

από τη βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας, αυτό σας δίνει πρόσβαση σε νέες αγορές και 

πελάτες και ξεχωρίζετε μεταξύ των ανταγωνιστών από ηθική άποψη. Η περιβαλλοντική 

συνείδηση αυξάνεται, οι άνθρωποι θέλουν περισσότερη βιωσιμότητα και υπάρχει μια αυξανόμενη 

αντίληψη ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι ο ένοχος για τη σημερινή κλιματική κρίση και τη ρύπανση. 

Οι αρχές της βιωσιμότητας προωθούν ένα μακροπρόθεσμο όραμα και η εφαρμογή της πράσινης 

οικονομίας και του πράσινου μάρκετινγκ εξετάζει μακροπρόθεσμες στρατηγικές και κέρδη, επειδή 

μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα είναι καλή για τις επιχειρήσεις, αν και μπορεί να απαιτεί 

υψηλότερες αρχικές επενδύσεις. επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, απόρριψη και μείωση του 

κινδύνου σε εξοικονόμηση πόρων. Η Green Economy και το Eco-Branding θα βοηθήσουν την 

εκκίνηση σας να: 

 

1 Προωθήστε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας έχοντας κατά νου την υπεράσπιση του 
περιβάλλοντος 

2 Μπείτε σε μια νέα αγορά με βιολογικές και φιλικές προς το περιβάλλον απαιτήσεις 

3 Επηρεάστε τη δημόσια εικόνα σας ως οικολογική επιχείρηση που παρέχει λύσεις στην 
κρίση 

4 Οικονομικό πλεονέκτημα της τοποθέτησης σε έναν νέο οικονομικό τομέα 

5 Βιώσιμη και αποτελεσματική χρήση των πόρων (που μπορείτε να επιδείξετε) 

 

Δημιουργούνται όμως κάποιες προκλήσεις… 

  

1 Τα πράσινα προϊόντα χρειάζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανακυκλωμένα υλικά 
που δεν είναι φθηνά 

2 Πολλές εταιρείες εφαρμόζουν πράσινο μάρκετινγκ χωρίς να το εξασκούν. 

3 Η απαραίτητη τεχνολογία σε μια νέα αγορά μπορεί να εξακολουθεί να είναι αρκετά 
δαπανηρή 

4 Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού δεν γνωρίζουν τι είναι ή τι σημαίνει πράσινη οικονομία. 
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Παρά τα εμπόδια, είναι δυνατό για μια μικρή startup να γίνει πράσινη αμέσως και να εφαρμόσει 

πράσινο μάρκετινγκ. Εάν ορισμένα υλικά μπορεί να είναι ακριβά, δείτε τι μπορεί να απορριφθεί ή 

να μειωθεί. Εάν υπάρχουν εταιρείες που προσποιούνται ότι είναι πράσινες, τότε μπορείτε να 

δώσετε το παράδειγμα. Αν κάτι κοστίζει πολύ, ρίξτε μια ματιά στην τεχνολογία δημιουργικών 

κοινών. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μάρκετινγκ για να αυξήσετε την 

ευαισθητοποίηση και να εκπαιδεύσετε. 

 

Πως γίνεται πιο οικολογικό το marketing; 

 

Η οικολογική συνείδηση αυξάνεται παγκοσμίως, που σημαίνει επίσης αύξηση των δυνητικών 

πελατών με οικολογική συνείδηση, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ζήτηση για πράσινες πρακτικές, 

προϊόντα και υπηρεσίες, που σταδιακά γίνονται πιο προσιτά και επιλέγονται από 

περισσότερους ανθρώπους. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δημοτικότητας του πράσινου μάρκετινγκ, 

συμπεριλαμβανομένων περισσότερων πράσινων επιχειρηματικών πρακτικών, όπως η εξάλειψη 

του χαρτιού, η κοινωνικά διαδραστική, βασισμένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η 

συνεργασία με περιβαλλοντικά υπεύθυνους προμηθευτές. Οι πελάτες σήμερα δεν αναζητούν 

απλώς την άμεση αξία των αγαθών που αγοράζουν, αλλά συγκρίνουν επίσης την φιλικότητα προς 

το περιβάλλον και τη βιωσιμότητά τους, καθιστώντας μια παράμετρο επιλογής, καλώντας τον 

ιδιωτικό τομέα να είναι βιώσιμος και ως απάντηση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να το κοινοποιήσουν. 

 

Πως λειτουργεί Green Marketing;   

 

Green Marketing: Η δημόσια επικοινωνία, η επωνυμία και η τοποθέτηση επωνυμιών με βάση την 

περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, που περιλαμβάνει πληροφορίες για τα 

περιβαλλοντικά οφέλη ορισμένων επιχειρηματικών πρακτικών, όπως η μείωση των εκπομπών, 

εφαρμόζει κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και περιλαμβάνει: 

 

Μια προσπάθεια να διαφημίσει τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές της 

Έκκληση στον αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που απαιτούν πράσινες, βιώσιμες πρακτικές 

Είναι αντιληπτό ότι αυτό είναι προσιτό μόνο σε ήδη πλούσιες εταιρείες 

Πολλοί υιοθετούν το greenwashing, επικοινωνώντας οικολογικές πρακτικές που δεν 
αντικατοπτρίζονται στην πραγματικότητα 

 

Οι άνθρωποι περιμένουν όλο και περισσότερο από τις αγορές να ανταποκριθούν στις προσδοκίες 

του κοινού για υπευθυνότητα και υπευθυνότητα, επιθυμώντας να δουν πρόοδο προς βιώσιμες 

πρακτικές, μείωση των αποστολών του άνθρακα και υψηλά πρότυπα εργασίας, εκτός από την 

ενεργό δέσμευση στην εταιρική ευθύνη. Το πράσινο μάρκετινγκ αφορά τις προσπάθειες, τον 

χρόνο και τους πόρους που επενδύει μια επιχείρηση για να ενεργεί με βιώσιμο και υπεύθυνο 

τρόπο. Επιπλέον, σε πολλές χώρες αυτές οι πρακτικές λαμβάνουν κρατική υποστήριξη και 
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κίνητρα που υποστηρίζουν την περιβαλλοντική δέσμευση, αντανακλώντας τις αξίες και τις 

συνήθειες δαπανών του ευρύτερου κοινού. 

  

Σχετικά με το Greenwashing 

 

Μια επιχείρηση που αποφασίζει να προχωρήσει στο greenwashing θα υιοθετήσει τη γλώσσα και 

τα σύμβολα της πράσινης οικονομίας στην επικοινωνία της, ενώ θα διατηρήσει τις παλιές της 

πρακτικές ή θα γίνει οριακά βιώσιμη. Συχνά αυτό καταλήγει σε ισχυρισμούς για περιβαλλοντικά 

επιτεύγματα που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν μόνο για να πιάσουν εκείνους τους πελάτες 

που απαιτούν να ασχοληθούν με βιώσιμες επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και με υψηλές 

πιθανότητες να καταρρεύσει και να γίνει έτσι το αντικείμενο εκστρατειών συκοφαντικής 

δυσφήμισης, μέχρι παραβίασης νόμων για παραπλανητική διαφήμιση. 

 

5.3 Οικολογικό marketing, PR and προώθηση  
 

Σήμερα βλέπουμε ένα συνονθύλευμα τσιτάτων όπως «περιβάλλον, πράσινο, οικολογικό» κ.λπ. 

να χρησιμοποιούνται και να αναμιγνύονται συνεχώς, με αποτέλεσμα το χάος. Το Πράσινο και το 

Βιώσιμο είναι ξεκάθαροι όροι ότι είναι κάτι σχετικά με τη διατήρηση και την ευαισθητοποίηση του 

περιβάλλοντος. Η βιωσιμότητα είναι κάτι περισσότερο από αυτό, αγγίζοντας τομείς όπως η 

κοινωνία, η οικονομία, το περιβάλλον, η αναγέννηση και η ισορροπία, επομένως η ευημερία με 

την ευρύτερη έννοια. Το βιώσιμο και το πράσινο μάρκετινγκ μπορεί κάλλιστα να έχουν 

διαφορετικές έννοιες. 

Καθώς το περιβάλλον υποβαθμίζεται παγκοσμίως, διεθνείς οργανισμοί αναλαμβάνουν την 

πρωτοβουλία να προσφέρουν λύσεις προωθώντας βιώσιμες δράσεις πιέζοντας τις κυβερνήσεις 

και τις εταιρείες να υιοθετήσουν πράσινες προσεγγίσεις τόσο στην παραγωγή όσο και στην 

προώθηση. 

Το πράσινο μάρκετινγκ στοχεύει στην προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών 

της επιχείρησής σας στις ομάδες-στόχους σας, στη δημιουργία μιας πράσινης επωνυμίας και στην 

ενημέρωση του κοινού για τη βιώσιμη επιχείρηση, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Ένα πιο 

πράσινο μέλλον βρίσκεται στο μυαλό ή σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού σήμερα και έχει γίνει 

αίτημα του κοινού προς τις κυβερνήσεις τους και τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, το πράσινο 

μάρκετινγκ δεν περιορίζεται στις μέσες λειτουργίες προώθησης, πηγαίνει βαθύτερα, 

ευαισθητοποιώντας για ένα βιώσιμο μέλλον, αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση, τη φτώχεια, την 

αδικία, τη ρύπανση, προωθώντας αρμονικές εναλλακτικές λύσεις μεταξύ του ανθρώπου και του 

φυσικού κόσμου. 

Έτσι, το Πράσινο Μάρκετινγκ είναι εκεί όπου οι περιβαλλοντικές πτυχές του μάρκετινγκ 

πρωτοστατούν, ενώ το βιώσιμο μάρκετινγκ προωθεί ένα μεγαλύτερο όραμα για το μέλλον όπου 

οι επιχειρήσεις, οι κοινότητες και η βιόσφαιρα ζουν σε αρμονία. Και οι δύο εξετάζουν 2 κύριες 

διαδικασίες, εσωτερική και εξωτερική. εσωτερικά έχει να κάνει με το να ζεις τις αρχές της 

βιωσιμότητας εκ των έσω (ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, μείωση, απόρριψη) κάνοντας τον 

ρόλο σου για το καλό του πλανήτη, εξωτερικά είναι το πώς και πού το επικοινωνείς, το μάρκετινγκ 

σου. 

 

Εμπιστοσύνη στο Brand 
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Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα χρειαζόμαστε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, και αυτές είναι σε 

άνοδο και δίνονται κίνητρα από τους πελάτες και τις κυβερνήσεις. Αυτό φέρνει το πρόσθετο 

όφελος του να θέσετε την επιχείρησή σας σε θετικό πρίσμα, βοηθώντας τον στόχο σας να κάνει 

την ηθική επιλογή και να σας επιλέξει, επιβραβεύοντας τα πραγματικά πράσινα επιτεύγματά σας 

και τη δέσμευσή σας για το μέλλον. Αυτό θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε περισσότερες 

ευκαιρίες για να προωθήσετε την πρακτική σας, με αποτέλεσμα ένα βελτιωμένο προφίλ της 

επιχείρησής σας, ειδικά όταν αλληλεπιδράτε με τις κοινότητες όπου δραστηριοποιείτε, 

περιβαλλοντικούς λόγους, προάγετε τη βιωσιμότητα και γίνετε πρωτοπόροι στον τομέα σας για 

βέλτιστες πρακτικές και έμπνευση. Η startup σας προωθεί φιλικές προς το περιβάλλον 

προσεγγίσεις, καθιστώντας σας υπεύθυνους για την αυξημένη ανακύκλωση, την εξάλειψη και τη 

μείωση των εκπομπών, τη δημιουργία απορριμμάτων και τις πολιτικές διαχείρισης σε ένα καθαρό 

και βασισμένο στην αξία περιβάλλον εργασίας που βασίζεται στη δικαιοσύνη και την αμεροληψία 

για όλους, με αποτέλεσμα εσωτερική και εξωτερική πίστη. 

 

Green μάρκετινγκ 

 

Θα συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε ότι δεν αρκεί να προάγετε το πράσινο σε συγκεκριμένα 

προϊόντα ή υπηρεσίες, πρέπει να είστε το πρότυπο αυτού που προωθείτε, εδώ χρειάζεται 

πραγματική δράση για να προωθήσετε και να έχετε πραγματικά αποτελέσματα. Μπορείτε να 

ξεκινήσετε με: 

● Μειώστε τη σπατάλη ενέργειας, για παράδειγμα ηλεκτρικό φως ή απενεργοποιώντας τους Η/Υ 

τη νύχτα. 

● Οπου μπορείτε και με οποιοδήποτε υλικό χρησιμοποιείτε προσπαθήστε να ανακυκλώσετε και 

να επαναχρησιμοποιήσετε όσο περισσότερο μπορείτε. 

● Για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας σκεφτείτε βιοαποικοδομήσιμες συσκευασίες ή/και από 

ανακυκλωμένα/ανακυκλώσιμα υλικά. 

● Συνδεθείτε στο διαδίκτυο και ψηφιακά όσο μπορείτε μέχρι την εξάλειψη του χαρτιού και του 

μελανιού. 

● Προσδιορίστε προμηθευτές που μπορούν να επιδείξουν τις πράσινες και βιώσιμες πρακτικές 

τους. 

● Μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας ηλεκτρική ενέργεια εάν εγκαταστήσετε ηλιακούς συλλέκτες. 

● Το carpooling είναι η βέλτιστη λύση για να προωθήσετε στο προσωπικό σας τη μείωση της 

χρήσης και της κατανάλωσης καυσίμου του αυτοκινήτου ή ακόμα και την παροχή κινήτρων για τη 

χρήση ηλεκτρικών/υβριδικών οχημάτων ή ποδηλάτων. 

Περίληψη 

 

Το  green μάρκετινγκ είναι μια διαδικασία όπου η επωνυμία, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 

προωθούνται στους πελάτες με βάση τα περιβαλλοντικά τους οφέλη και συνδυάζονται με τις 

εσωτερικές διαδικασίες και την κουλτούρα των επιχειρήσεων που βασίζονται στη βιωσιμότητα, 

από την παραγωγή έως τις πωλήσεις και την παράδοση, τονίζοντας την οικολογική φιλικότητα 

της μάρκας και η σχέση της με τις αγορές. Που σημαίνει ότι αντικατοπτρίζει έναν τρόπο ζωής, όχι 

απλώς μια πρακτική, περιγράφοντας τη δέσμευσή σας για βιωσιμότητα και υπευθυνότητα, 

ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και τις επιθυμίες των ευαίσθητων καταναλωτών, προσφέροντας 3 

επιλογές. 
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1 Προώθηση των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων ή 
των υπηρεσιών σας 

2 Τα πραγματικά προϊόντα ή υπηρεσίες 

3 Παράδοση και συσκευασία των προϊόντων ή υπηρεσιών 

 

 

 

Κεφάλαιο 6: Ψηφιακή μετάβαση 

 

6.1 Αυτοματοποίηση Μάρκετινγκ 
 

Η αυτοματοποίηση μάρκετινγκ είναι μια τεχνολογία που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
αυτοματοποιούν και να μετρούν τις εργασίες μάρκετινγκ και την πρόοδο σε πολλαπλά κανάλια, 
εξαλείφοντας την ανάγκη να επισημαίνουν με μη αυτόματο τρόπο τους πελάτες, να δημοσιεύουν 
μεμονωμένες πληροφορίες σε κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή να στέλνουν email. Αυτές 
είναι πλατφόρμες λογισμικού αποτελεσματικές για την αύξηση της απόδοσης μάρκετινγκ τόσο με 
καθιερωμένο κοινό, όσο και για την προσέγγιση πιθανών πελατών και τη δημιουργία δυνητικών 
πελατών. Βοηθώντας την εκτέλεση της στρατηγικής επικοινωνίας μάρκετινγκ με τη δημιουργία 
ροών εργασίας, τη διαχείριση κοινού και την παροχή στο κοινό εξατομικευμένης προσοχής. 

Χαρακτηριστικά αυτοματισμού μάρκετινγκ 

Ένα λογισμικό αυτοματισμού μάρκετινγκ είναι χρήσιμο για τη διαχείριση της διαδικτυακής πτυχής 
μιας καμπάνιας μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών στοιχείων δεδομένων που 
σας βοηθούν να προσδιορίσετε τάσεις και συμπεράσματα. Αυτός ο συνδυασμός θα βοηθήσει το 
youtube να δημιουργήσει πιο ακριβή εξατομίκευση του περιεχομένου σε μεμονωμένους πελάτες. 
Αυτά τα λογισμικά χρησιμοποιούν A.I. για να σας βοηθήσει να αυτοματοποιήσετε την παράδοση 
των πληροφοριών και να τις κατευθύνετε σε πιθανούς πελάτες. Αυτή η τεχνολογία μπορεί επίσης 
να παρέχει εργαλεία για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών και των ερευνών χρήσης 
προϊόντων, συλλέγοντας και τμηματοποιώντας τα δεδομένα απόκρισης που λαμβάνετε. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του λογισμικού αυτοματισμού μάρκετινγκ περιλαμβάνουν 
συνήθως: 

CRM Integration & 
Reporting 

Η αναφορά είναι μια από τις πιο χρήσιμες δυνατότητες που 
προσφέρονται, καθώς θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με το τι λειτουργεί 
και τι όχι. Οι αναφορές σε πραγματικό χρόνο θα σας βοηθήσουν να 
συνδεθείτε με τις καμπάνιες, να υπολογίσετε το κόστος και να 
συγχρονίσετε τα δεδομένα σας με το CRM σας. επιτρέποντάς σας να 
προσδιορίσετε την απόδοση επένδυσης (ROI) τόσο με σαφήνεια όσο και 
με διορατικότητα. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε από πού 
προέρχονται οι καλύτεροι δυνητικοί πελάτες και πώς να δώσετε 
προτεραιότητα στον προϋπολογισμό και τα κανάλια σας. 
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 Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό αυτοματισμού, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
επιλέξει μια δυνατότητα εκστρατείας email από άκρο σε άκρο. Σχεδόν 
όλη η κύρια επικοινωνία πελατών, από την 1η επαφή, τη συζήτηση 
αγοράς και τα ερωτήματα για το προϊόν γίνεται αρχικά μέσω email. Μια 
κεντρική και διαρκής επικοινωνία χρειάζεται μια δυνατότητα που σας 
βοηθά να προγραμματίσετε καμπάνιες email και να βελτιώσετε τη 
διαδικασία αλληλεπίδρασης με τους πελάτες. 

Καμπάνιες 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

Το εισερχόμενο μάρκετινγκ είναι μια επιχειρηματική μεθοδολογία που 
προσελκύει πελάτες δημιουργώντας πολύτιμο περιεχόμενο και 
προσαρμόζει εμπειρίες, το εισερχόμενο μάρκετινγκ δημιουργεί 
συνδέσεις που αναζητούν και λύνει προβλήματα. Το εξερχόμενο 
μάρκετινγκ διακόπτει το κοινό σας με περιεχόμενο που δεν ζητείται, 

 Η διαχείριση δυνητικών πελατών είναι ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό 
οποιασδήποτε πλατφόρμας αυτοματισμού μάρκετινγκ. Με αυτήν τη 
δυνατότητα μπορείτε να συλλάβετε δυνητικούς πελάτες, να εντοπίσετε 
πιθανούς πελάτες, να παρακολουθήσετε πιθανούς πελάτες και να 
εξατομικεύσετε το περιεχόμενο. 

Εισερχόμενο 
μάρκετινγκ 

Αυτό το λογισμικό τροφοδοτεί τα δεδομένα πελατών και βοηθά στη 
διαχείριση, τη διατήρηση και τη συλλογή πληροφοριών πελατών. Σας 
δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε κοινό-στόχο με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια, τμηματοποιώντας βάσεις δεδομένων συνδυάζοντας συσκευή, 
συμπεριφορά, τοποθεσία, δημογραφικά στοιχεία κ.λπ. 

Ηγετική διαχείριση ● Σας καθιστά διαθέσιμους όλο το 24ωρο και προγραμματίζει τις 
αναρτήσεις εκ των προτέρων, βελτιστοποιώντας την 
αποτελεσματικότητα των καμπανιών κοινωνικής δικτύωσης, για 
να: 

Στόχευση και 
Τμηματοποίηση 

● Διατηρήστε τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης ενεργούς και 
ενημερωμένους 

 ● Απαντήστε αμέσως σε ερωτήματα 

 

Πώς λειτουργεί η αυτοματοποίηση μάρκετινγκ; 

Ο σκοπός της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ είναι να απλοποιήσει μερικές από τις πιο χρονοβόρες 
εργασίες στο μάρκετινγκ. Τα καλά εργαλεία αυτοματισμού προσδιορίζουν το κοινό, σχεδιάζουν 
το σωστό περιεχόμενο και ενεργοποιούν ενέργειες με βάση χρονοδιαγράμματα και συμπεριφορά, 
εξοικονομώντας έτσι χρόνο και πόρους. 

Τα δεδομένα πελατών συλλέγονται μέσω αλληλεπιδράσεων (ιστότοπος, επισκέψεις στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) κάθε φορά που κάποιος κάνει κλικ σε εσάς, πραγματοποιεί λήψη, 
εγγραφεί, εγγράφεται ή κάνει κλικ σε μια διαφήμιση, σας δίνει πολύτιμα δεδομένα συμπεριφοράς. 
Αυτό θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε μια ολοκληρωμένη άποψη για κάθε πελάτη. Στη συνέχεια, 
η αυτοματοποίηση κάνει όλη τη δουλειά, τις διαδικασίες τμηματοποίησης ροής και στόχευσης για 
να επιλέξει το σωστό κοινό, προσαρμόζει τα μηνύματα στο καθένα με βάση το προφίλ του και 
δημιουργεί σχετικά μηνύματα σε email, κινητά, κοινωνικά και όχι μόνο με μερικές απλές ενέργειες. 
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους δυνητικούς πελάτες χρησιμοποιώντας τους 
δημιουργώντας ροές εργασίας , δηλαδή απαντώντας στην ερώτηση "Αν συμβεί αυτό, τότε τι 
ακολουθεί;" Η ρύθμιση ροών εργασίας θα σας βοηθήσει να οργανώσετε το κοινό σας σε 
διαφορετικά τμήματα και να αυτοματοποιήσετε τις ροές επικοινωνίας με προσαρμοσμένα 
μηνύματα. 

 

Αυτοματοποίηση μάρκετινγκ βέλτιστη χρήση 

Μερικές βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να έχετε υπόψη κατά το σχεδιασμό της στρατηγικής 
αυτοματοποίησης μάρκετινγκ: 

Συλλέξτε όλα τα 
δεδομένα 

έχετε πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες στρατηγικές μάρκετινγκ και 
θέτετε στόχους για το τι θέλετε να επιτύχετε με την αυτοματοποίηση. Τότε 
θα μπορείτε να μετρήσετε την πρόοδό σας. Μπορείτε επίσης να 
συλλέξετε μερικά παραδείγματα επιτυχημένων καμπανιών 
αυτοματισμού μάρκετινγκ για να σας δώσουμε μερικές ιδέες. 

Καθορίστε και 
παρουσιάστε τους 

στόχους σας 

Να είστε συγκεκριμένοι για το τι ελπίζετε να πετύχετε. 

Συνεργαστείτε με 
άλλες ομάδες. 

Η στρατηγική αυτοματοποίησης μάρκετινγκ θα αγγίξει πολλές ομάδες 
στην επιχείρησή σας. Λάβετε τη συμβολή τους και το buy-in πριν 
ξεκινήσετε. 

Δημιουργήστε 
οπτικοποιήσεις 

διαδικασίας. 

Χρησιμοποιήστε λεπτομερή διαγράμματα της ροής εργασιών 
αυτοματισμού μάρκετινγκ για να μεταδώσετε τους στόχους της μεγάλης 
εικόνας σας σε ολόκληρη την επιχείρησή σας 

Προετοιμασία για 
τμηματοποίηση 

βάσης δεδομένων 

Λάβετε υπόψη τα δεδομένα των πελατών σας. Σκεφτείτε με ποιον θα 
θέλατε να ασχοληθείτε και γιατί. 

Προετοιμάστε τη 
στρατηγική 

περιεχομένου σας 

Δημιουργήστε τη βιβλιοθήκη περιεχομένου σας. Δημιουργήστε 
ενδιαφέροντα, ελκυστικά και σχετικά μηνύματα σχεδιασμένα να φτάσουν 
σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του πελάτη. 

Σχεδιάστε για 
αργή διάθεση. 

Δοκιμάστε νωρίς και βελτιστοποιήστε το επόμενο μπλοκ προγραμμάτων 
για να δώσετε στον εαυτό σας τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. 

Αναλύστε καθώς 
προχωράτε. 

Δείτε τι λειτουργεί και τι όχι. Χρησιμοποιήστε λίγο χρόνο που επιστρέφετε 
από την αυτοματοποίηση για να εμβαθύνετε στα αναλυτικά στοιχεία και 
να κάνετε τις αλλαγές που θα αναπτύξουν την επιχείρησή σας. 

 

Benefits of using marketing automation 

Το Μάρκετινγκ είναι επωφελές για κάθε επιχείρηση. Εδώ είναι μερικά πλεονεκτήματα 

● Μπορείτε να προσεγγίσετε μεγαλύτερα τμήματα των πελατών σας με εξατομικευμένα 
μηνύματα. 
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● Βοηθά στη δημιουργία ενός πιστού κοινού. 

● Βοηθά στην εστίαση σε εργασίες υψηλού επιπέδου αυτοματοποιώντας χειροκίνητες και 
επαναλαμβανόμενες εργασίες. 

● Εξοικονομεί χρόνο. Αυτοματοποιήστε απλές εργασίες και εστιάστε σε πιο σημαντικές. 

● Βελτιώστε τη ροή εργασιών των εργασιών. 

● Διατηρήστε τα πάντα σε τάξη. Τακτοποίηση συναλλαγών, συστημικές δραστηριότητες, 
δημιουργία σωστού προγραμματισμού, συνεργασία στο χώρο εργασίας για την επίτευξη ενός 
κοινού στόχου. 

● Βοηθά στην κατανόηση της αγοράς-στόχου. 

Επιλέξτε το σωστό εργαλείο 

 

Ποιο εργαλείο θα χρησιμοποιήσετε για να πετύχετε τους στόχους σας; Γνωρίστε τις δυνατότητες 

κάθε οργάνου και κατανοήστε πώς μπορείτε να το μεγιστοποιήσετε προς όφελός σας. 

 

6.1 Εργαλεία και συμβουλές : καμπάνιες μάρκετινγκ 

μέσω email 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε ορισμένα διαδικτυακά και ψηφιακά εργαλεία και συμβουλές 
που μπορείτε να ενσωματώσετε στη συνολική σας στρατηγική μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ μέσω 
email, εάν γίνει σωστά, εξακολουθεί να λειτουργεί, πρέπει να είναι στοχευμένο και 
εξατομικευμένο. Εφαρμόστε τις παρακάτω συμβουλές: 

Στοχεύστε τα 
email σας στο 
σωστό κοινό 

Οι καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτυγχάνουν όταν ο 
αποστολέας αντιμετωπίζει κάθε παραλήπτη το ίδιο. Συγκεντρώστε 
δεδομένα, από τοποθεσία έως συνήθειες, μελετήστε και μοιράστε τη 
λίστα σας ανάλογα. Κάντε το μια στρατηγική φροντίζοντας κάθε ομάδα 
να λάβει μια προσφορά από εσάς που θα την ενδιέφερε. 

Εξατομικεύστε τα 
email σας 

Καλέστε τους πελάτες σας με το όνομά τους, αν μπορείτε. Στείλτε τα 
email σας από την ίδια διεύθυνση. Όσο πιο προσωπικό, τόσο πιο εύκολο 
είναι να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη. 

Διατηρήστε τη 
διάταξή σας απλή 

Μην υπερφορτώνετε τη διάταξή σας με γραφικά, γραμματοσειρές και 
άλλα στοιχεία. Διατηρήστε τη διάταξή σας απλή. Θα πρέπει να φαίνεται 
επαγγελματικό. Μια πολυάσχολη διάταξη θα απενεργοποιήσει τους 
παραλήπτες σας και θα στείλει την καμπάνια email σας σε ανεπιθύμητη 
αλληλογραφία. 

Μην 
υπερφορτώνετε 

Χρησιμοποιήστε μικρές παραγράφους σε μια οικονομία γλώσσας, 
φροντίζοντας για το σύντομο χρονικό διάστημα που πρέπει να περάσουν 
οι πελάτες σας μέσω των email τους. Εάν θέλετε να επεκταθείτε, 
συνδέστε την υπόλοιπη ιστορία μέσω μιας σελίδας στον ιστότοπό σας. 

Συμπεριλάβετε μια Η παρότρυνση για δράση μπορεί: να τους ζητήσει να κάνουν κλικ σε έναν 
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παρότρυνση για 
δράση 

σύνδεσμο, να συμπληρώσουν μια έρευνα, να κάνουν μια αγορά. Όποια 
παρότρυνση για δράση κι αν επιλέξετε, απλώς βεβαιωθείτε ότι έχετε 
πράγματι ένα στα email που στέλνετε. 

Συναρπαστική 
θεματική γραμμή 

Εδώ οι πελάτες αποφασίζουν αν θα ανοίξουν το email σας ή αν θα το 
διαγράψουν. Επινοήστε μια ειλικρινή, ελκυστική γραμμή θέματος που 
έχει σκοπό να τραβήξει την προσοχή τους. Αποφύγετε τις λέξεις και τις 
φράσεις που ακούγονται πολύ. 

 

Λάβετε αυτά υπόψη όταν στέλνετε τις καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Αν και δεν 

εγγυώνται απαραίτητα ότι η καμπάνια σας θα έχει 100% επιτυχία, θα βελτιώσουν τα ανοιχτά 

ποσοστά και την απόδοση επένδυσης (ROI). 

6.1.2 Hackathons 

Τα Hackathons είναι εκδηλώσεις όπου οι ομάδες λύνουν ένα πρόβλημα μέσα σε ένα χρονικό 
όριο, στο τέλος κάθε ομάδα προσφέρει τη λύση σε μια κριτική επιτροπή και ο νικητής λαμβάνει 
βραβεία και πιθανή υποστήριξη κατά την έναρξη του έργου. Αυτή είναι μια ευκαιρία να βυθιστείτε 
για λίγες μέρες στον χώρο δημιουργώντας συγκεκριμένες λύσεις και παρουσιάζοντάς τις. 
Επιπλέον, κορυφαίοι ομιλητές και εκπαιδευτές καλούνται συχνά να μοιραστούν την εμπειρία και 
τη γνώση. Αυτή είναι μια ευκαιρία να αναπτύξετε μια νέα ιδέα ή έργο με καθοδήγηση έμπειρων 
μεντόρων, μια ευκαιρία για ανάπτυξη ομαδικής εργασίας και δικτύωσης. 
Υπάρχουν πολλές φορές εκεί έξω για έναν σκοπό, για δημογραφικές ομάδες (γυναίκες, έφηβοι 
κ.λπ.) για τη σύνδεση των τοπικών κοινωνιών, της εσωτερικής καινοτομίας 8κ.λπ. 

 

Πώς λειτουργεί; 

Ξεκινά με μια παρουσίαση της εκδήλωσης και των θεμάτων της. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες 

προτείνουν ιδέες και φτιάχνουν ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες. Τότε ξεκινά η 

εργασία σε έργα που εκτείνονται από αρκετές ώρες έως αρκετές ημέρες και μπορεί να είναι online 

ή offline. Τελειώνει συνήθως με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

μπορεί επίσης να είναι ένας διαγωνισμός, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια κριτική 

επιτροπή για την αξιολόγηση των παρουσιαζόμενων αποτελεσμάτων, την επιλογή των νικητών 

και την απονομή βραβείων. 

Οφέλη: 

Τα Hackathons είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για διαφορετικούς ανθρώπους να συναντηθούν και 

να εργαστούν σε ένα έργο, να δημιουργήσουν μια κοινότητα και να συγκεντρώσουν ιδέες από 

διαφορετικές πηγές. 

 
8Το κουμπί "Like" του Facebook αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια ενός hackathon 
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Δικτύωση. Το hackathon είναι ένας τόπος συνάντησης όπου οι άνθρωποι μπορούν να 

γνωριστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να καταλήξουν σε ένα κοινό έργο στο οποίο θα εργαστούν 

στο μέλλον. 

Ανάπτυξη κοινότητας. Τα Hackathons βοηθούν στη δημιουργία δικτύων ταλαντούχων και 

ενεργών ανθρώπων που ενδιαφέρονται για ένα συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα. 

Δημιουργική διαδικασία εργασίας και συνεργασία. Στα hackathons, οι συμμετέχοντες έχουν 

μια μοναδική ευκαιρία να εργαστούν σε μια δωρεάν, βολική μορφή για αυτούς, με ειδικούς από 

διαφορετικούς τομείς. 

Η γνώση. Η μορφή hackathon προϋποθέτει ότι οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν συνεχώς 

εργασίες που δεν είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν, η εκμάθηση νέων πραγμάτων στα 

hackathons γίνεται γρήγορα και η γνώση που αποκτήθηκε μπορεί να εφαρμοστεί. Και υπάρχει 

υποστήριξη τριγύρω.. 

Δείξτε ένα ταλέντο. Για τους συμμετέχοντες, τα hackathons είναι μια ευκαιρία να δείξουν πόσο 

καλοί είναι σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Υλοποίηση νέων ιδεών. Ως ένα είδος πλατφόρμας για 

πειράματα, το hackathon σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε εντελώς νέες ιδέες 

και έργα. 

Για να οργανώσετε ένα hackathon χρειάζεστε: 

Καθορίστε τον 
Σκοπό 

Ποια προβλήματα θέλετε να λύσετε; Τι πρέπει να κάνουν οι ειδικοί; Ποιοι 
είναι οι ειδικοί; Άνθρωποι από την κοινότητα; (όσο μεγαλύτερο είναι το 
κοινό τόσο πιο δημιουργικές μπορεί να είναι οι λύσεις) 

Τόπος και 
Ημερομηνία 

Γραφείο, καφετέρια, online; Καθώς πολλοί ειδικοί εργάζονται ως 
επαγγελματίες, συχνά τα Σαββατοκύριακα είναι μια βιώσιμη επιλογή 

Πιθανοί 
Συμμετέχοντες 

Προωθήστε την εκδήλωση σε διαφορετικές πλατφόρμες για να 
προσελκύσετε τους στόχους σας, συνδεθείτε με τον Τύπο και τα μέλη 
της κοινότητας που μπορούν να διαδώσουν την εκδήλωση. 

Συνήθως δεν είναι δύσκολο να οργανώσεις ένα hackathon και το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση 

νέων ιδεών που μπορεί να είναι δυνητικά πολύ σημαντικές και χρήσιμες κοινωνικά, προωθώντας 

την επωνυμία, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σου. 

6.1.3 Χρήση του # (hashtags) 
 

Κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει πλέον τη δυνατότητα αναζήτησης ετικετών που διευκολύνει 

την εύρεση θεμάτων, τάσεων και συνομιλιών. Στο μάρκετινγκ, χρησιμοποιήστε τα καλά και 

υπάρχουν 3 κύριοι τρόποι για να το κάνετε. 
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1 Χρησιμοποιήστε 
αυτό που ήδη 
υπάρχει 

Χρησιμοποιήστε τις υπάρχουσες τάσεις στις αναρτήσεις σας και 
ανοίξτε τις ομάδες-στόχους που μπορεί να αναζητούν περιεχόμενο 
σαν το δικό σας. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής και απλούστερος 
τρόπος. Απλώς προσέξτε ότι καταλήγετε να συνδέεστε με ετικέτες 
ομοϊδεατών στις αξίες σας. Ερευνήστε και μείνετε σε αυτά που 
σχετίζονται με τον στόχο σας. 

2 Δημιούργησε δικό 
σου 

Χρειάζονται κάποιες δοκιμές, και μόλις βρείτε αυτά χρησιμοποιήστε 
τα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εκεί που θα βρίσκονται οι 
ετικέτες σας και αυτό παίζει ισχυρό ρόλο στο μάρκετινγκ. Αργά ή 
γρήγορα θα πρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας. 

3 Μάρκετινγκ 
Hashtag 

Ενσωματώστε σε όλη την ψηφιακή σας επικοινωνία για να 
επισημάνετε τις αναρτήσεις σας. Κάνετέ το μέρος της στρατηγικής 
σας, ώστε να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση, να στοχεύσετε σε 
ομάδες, να ενισχύσετε το SEO και να χρησιμοποιήσετε τις τάσεις 
προς όφελός σας. 

 

Στρατηγική χρήση Hashtag 7 βημάτων: 

 

1 Βιολογική 
ενίσχυση 

Τα κοινωνικά δίκτυα ενημερώνουν συχνά τους αλγόριθμούς τους και 
οι χρήστες, ως περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες, 
αυξάνεται. Εφαρμόστε τη στρατηγική χρήση των hashtag για να 
κατηγοριοποιήσετε το περιεχόμενό σας, να βρίσκεστε εκεί που 
βρίσκεται η ομάδα-στόχος σας και στη σωστή ποσότητα (για να μην 
αποκλειστεί από σκιά. 9Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένα hashtags όσο 
το δυνατόν πιο ενημερωτικά και σχετικά για να συνδεθείτε με το κοινό. 
Παρατηρήστε τι άλλοι κάνουν, κοιτάξτε τους εταίρους και τους 
ανταγωνιστές, δανειστείτε αυτό που φαίνεται να λειτουργεί. 

2 Branding 
Hashtag 

Ένα hashtag επωνυμίας έχει το όνομα της επωνυμίας σας, μπορεί 
επίσης να είναι το σλόγκαν ή συγκεκριμένες υπηρεσίες ή προϊόντα ή 
μια καμπάνια. Αυτό καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της 
απόδοσής σας και του τρόπου με τον οποίο άλλοι χρήστες με τη σειρά 
τους προωθούν το περιεχόμενό σας χρησιμοποιώντας το hashtag 
σας. 

3 Θέματα και 
τάσεις 

Σας δίνει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσετε με πολλούς χρήστες. Το 
σωστό hashtag σε ένα δημοφιλές θέμα μπορεί να κερδίσει την 
προσοχή της επωνυμίας σας, επίσης πέρα από την άμεση ομάδα-
στόχο σας, συμπεριλαμβανομένης της αναγνωρισιμότητας της 
επωνυμίας σας. Έτσι, μπορείτε είτε να περιμένετε να γίνει δημοφιλές 
ένα θέμα σχετικό με τη θέση σας ή μπορείτε να εξετάσετε τις ετικέτες 
που σχετίζονται στενά με τον τομέα σας, όπως οι τάσεις των 
διακοπών. Απλώς βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι τουλάχιστον ελαφρώς 
συνδεδεμένο με εσάς. 

 
9Όταν μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων αποκρύπτει το περιεχόμενό σας από τις αναζητήσεις 
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4 Συνομιλία στα 
Social Media 

Συμμετέχετε σε συζητήσεις και νήματα στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης χρησιμοποιώντας τα σωστά hashtags που διαθέτουν 
υποστήριξη για καλό σκοπό, ελκυστική και φυσικά εάν αυτό είναι 
σχετικό με εσάς. 

5 Προώθηση 
Διαγωνισμών 

Τα δώρα, οι διαγωνισμοί, οι διαγωνισμοί είναι δημοφιλή εργαλεία για 
να προσελκύσουν άτομα που τους αρέσουν περιορισμένες 
προσφορές και δωρεάν. Συμβάλλουν στην οικοδόμηση της δυναμικής 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με υψηλές ποσότητες 
περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες με τα hashtags 
σας, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επωνυμία σας. 

6 Επίγνωση του 
θέματος 

Οι ετικέτες ευαισθητοποίησης σε σχετικά θέματα είναι πιθανό να 
γίνουν viral και να έχουν περιεχόμενο που δημιουργείται από τους 
χρήστες. Αυτό σημαίνει να συνεργαστείτε με την ομάδα-στόχο σας για 
να διαδώσετε την ευαισθητοποίηση για εσάς, καθώς και να 
ευθυγραμμίσετε τον εαυτό σας με αιτίες και αρχές. 

7 Κοινοτικό Κτίριο Τα hashtags βοηθούν στην οικοδόμηση της επωνυμίας σας και, αν η 
καμπάνια σας είναι επιτυχημένη, θα υποστηρίξει επίσης την 
οικοδόμηση κοινότητας, επιτρέποντας στον στόχο σας να 
αλληλεπιδράσει με εσάς και ο ένας με τον άλλον, να μοιράζεται αξίες, 
στόχους, αποστολές, να ενθαρρύνει ένα κίνημα κ.λπ. 

 

Παρακολούθηση Hashtag 

 

Τα hashtags είναι σημαντικά για την καμπάνια μάρκετινγκ, διευκολύνουν τη διάδοση του 

μηνύματός σας και την παρακολούθηση του αντίκτυπου της καμπάνιας σας σε όλα τα κανάλια. Η 

παρακολούθηση είναι μια ουσιαστική πτυχή και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πλατφόρμες 

που επιλέγετε, σε ορισμένα κανάλια πολλά, άλλα λίγα, άλλα καθόλου. Στο Facebook και στο 

Twitter η καλύτερη προσέγγιση είναι 1 ή 2 αυστηρά σχετικά με το θέμα και η αναζήτηση hashtag 

χρησιμοποιείται συχνά με στόχο τη συμμετοχή σε συζητήσεις. Το Instagram επιτρέπει έως και 30, 

κάποιοι λένε ότι το βέλτιστο είναι 5. Το LinkedIn φαίνεται ότι 2-3 hashtags βοηθούν στην 

αναγνώριση περιεχομένου. Ενώ σε ορισμένα άλλα, όπως το Pinterest, τα hashtags φαίνεται να 

έχουν σχεδόν μηδενικό αντίκτυπο καθώς το σύστημα βασίζεται σε λέξεις-κλειδιά. 

 

Μια καλή εκστρατεία μάρκετινγκ περιλαμβάνει έναν συνδυασμό καναλιών κοινωνικής δικτύωσης, 

που είναι επωφελή για τη μέτρηση της προσέγγισης και του αντίκτυπου και ως εκ τούτου για τη 

βελτιστοποίηση της επένδυσης σε πόρους. Μπορείτε να το κάνετε αυτό παρακολουθώντας τη 

λειτουργία αναλυτικών στοιχείων σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (αν και οι 

μετρήσεις μπορεί να είναι διαφορετικές), και αυτό σημαίνει ότι ρυθμίζετε μια στρατηγική 

περιεχομένου προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα της ομάδας-στόχου σας και στις ιδιαιτερότητες 

της επωνυμίας σας, προκειμένου να ρυθμίσετε τη στρατηγική σας για το hashtag. Ο στόχος 

μάρκετινγκ σας είναι να δημιουργήσετε buzz, αφοσίωση και τάση. Να γνωρίζετε καλά τι ψάχνετε 

στο κοινωνικό μάρκετινγκ: 
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Δημοτικότ
ητα 

Πόσο δημοφιλή είναι τα hashtags που επιλέξατε; Πόσες φορές ψάχτηκαν; Αυτό 
μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποια είναι τα πιο δημοφιλή, ώστε να 
μπορείτε να τα ενσωματώσετε στην επικοινωνία και το μάρκετινγκ. 

Απήχηση Πόσα άτομα οπτικοποίησαν τις ετικέτες που χρησιμοποιείτε; Δοκιμάστε τακτικές 
για να δείτε αν υπάρχει αύξηση. 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ
ΔΡΑΣΗ 

Θέλετε οι άνθρωποι να βλέπουν και να χρησιμοποιούν τα hashtag σας, να 
αλληλεπιδρούν μαζί τους, το περιεχόμενο με hashtag που αναδημοσιεύεται 
αυξάνει την ορατότητα. 

Χρήστες Το Analytics μπορεί να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον στόχο που έχετε 
φτάσει και ποιος χρησιμοποιεί τα hashtag σας, παρέχοντάς σας ένα προφίλ του 
κοινού σας. 

  

Συμπέρασμα 
 
Υπάρχουν πολλά είδη hashtag στα social media, αλλά κυρίως 2 κατηγορίες. Το 1ο είναι τα 
hashtags περιεχομένου: λέξεις-κλειδιά μέσα ή στο τέλος της ανάρτησής σας. Είναι σημαντικό 
να παρακολουθείτε, να κατανοείτε ποια είναι τα πιο δημοφιλή και πολλά διαδικτυακά εργαλεία 
μπορούν να σας βοηθήσουν με την παρακολούθηση. Το 2ο είναι επώνυμα Hashtags, που 
δημιουργήθηκαν για την άμεση προώθηση σας, συγκεκριμένες καμπάνιες, ενέργειες που 
ενσωματώνουν το όνομά σας σε μια λέξη-κλειδί σχετικά με την υπηρεσία που παρέχετε. Η 
παρακολούθηση ενός hashtag μπορεί να σας δείξει εύκολα πόσοι άνθρωποι μιλούν για εσάς και 
τα θέματά σας με μεγάλη λεπτομέρεια, και είναι καλό να το παρακολουθείτε. 
 

6.1.4 Ενημερωτικά δελτία 
 

Αυτά είναι εξαιρετικά εργαλεία για να συνδεθείτε και να προσελκύσετε το κοινό σας και να 

παρέχετε ενημερώσεις σχετικά με την επιχείρησή σας, με τις λέξεις-κλειδιά: Προσωπικά, 

Στοχευμένα, Συνεπή. 

Αυτό το εργαλείο σας εξασφαλίζει συνεχή επισκεψιμότητα στα κανάλια σας και καλές πιθανότητες 

εγγραφής στις εκδηλώσεις σας, καθώς και πωλήσεις φυσικά. Σκεφτείτε τώρα, σε πόσα 

ενδιαφέροντα ενημερωτικά δελτία εγγραφήκατε και διαβάσατε; Συχνά μοιάζουν με τυχαίες 

προωθητικές προσφορές σε ορισμένα προϊόντα ή ενημερώσεις υπηρεσιών και η εστίαση χάνεται. 

Χρειάζεστε ένα κοινό νήμα και συνέπεια για να διατηρήσετε τη ροή πληροφοριών στο σημείο. Οι 

άνθρωποι δεν έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο, ειδικά στο διαδίκτυο, αυτό για το οποίο μιλάτε 

πρέπει να είναι ξεκάθαρο από τη γραμμή του θέματος, ώστε να γνωρίζουν σε τι καλούνται να 

επικεντρωθούν. 

 

Ελκυστικοί αναγνώστες, τρία στοιχεία για ένα καλό ενημερωτικό δελτίο 

 

Εάν ξεκινήσετε να εκδίδετε ενημερωτικά δελτία, θα ήσασταν ο πρώτος που ενδιαφέρεται να τα 

διαβάσει; Η έκδοση ενός ενημερωτικού δελτίου θα δημιουργούσε νέους δυνητικούς πελάτες και 

θα διεύρυνε τη λίστα επαφών σας; Αυτές θα πρέπει να είναι οι πρώτες ερωτήσεις που πρέπει να 
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κάνετε στον εαυτό σας πριν ασχοληθείτε με την επεξεργασία και τη δημοσίευση. Λάβετε υπόψη 

σας αυτά τα 3 στοιχεία: 

 

1 Σχετικό Σχετίζεται με το τμήμα και τον τομέα σας και με θέματα ενδιαφέροντα για 
τον στόχο σας; 

2 Ενδιαφέρον Είναι διασκεδαστικό, εκπαιδευτικό και ευχάριστο να διαβάζεις; 

3 Πολύτιμο Δίνει αξία στους αναγνώστες παρέχοντάς τους κάτι χρήσιμο; 

 

Αυτά τα 3 σημεία θα πρέπει να είναι οι βασικοί λόγοι για να ξεκινήσετε τη στρατηγική σας για το 

ενημερωτικό δελτίο. Στόχευση, οπτικό στυλ - και εδώ είναι 7 βήματα για να το πετύχετε: 

 

 
 
1 

 
 
Σε τι να εστιάσετε 

Αυτό θα καθορίσει πόσο ελκυστικό θα είναι, συμπεριλαμβανομένου 
του περιεχομένου και του στυλ του ενημερωτικού δελτίου σας, το 
οποίο εξαρτάται από το ποιος το γράφει και ποια είναι τα 
ενδιαφέροντά του. Δοκιμάστε διαφορετικές εκδόσεις και δείτε ποια 
λειτουργεί. Κάντε έρευνες, αξιολογήστε, ρωτήστε ποιο περιεχόμενο 
θέλει να δει ο στόχος. Και εστιάστε σε ένα πράγμα τη φορά, ώστε οι 
αναγνώστες να ξέρουν τι να περιμένουν. 

 
2 

 
Απλό και 
ελκυστικό 

Οι άνθρωποι σήμερα θέλουν γρήγορες, σύντομες, ακριβείς 
πληροφορίες, ένα πολύ τυχαίο ενημερωτικό δελτίο μεταφέρεται στα 
ανεπιθύμητα. Πρέπει να είστε απλός και ξεκάθαρος με σύντομα, 
πιασάρικα και μοντέρνα θέματα. Το πιο σημαντικό, προσελκύστε 
τους, ρωτήστε τους, λάβετε σχόλια και προσαρμόστε τους. 

 
 
3 

 
 
Αλλες 
πληροφορίες 

Μπορείτε να συμπεριλάβετε περιεχόμενο και από άλλες πηγές, 
εφόσον είναι σχετικό με τις αξίες και την ταυτότητα της επιχείρησής 
σας, ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε με ειδικούς εκεί έξω. 
Χρησιμοποιήστε ό,τι μπορείτε να βρείτε, αποσπάσματα, tweets, 
συνδέσμους που είναι ενδιαφέροντες και χρήσιμοι για τους 
αναγνώστες σας. Αυτό μπορεί να επεκτείνει τη συνδρομή και τους 
οπαδούς αλληλεπιδρώντας με άλλους και μπορείτε να προβάλλεστε 
στην επικοινωνία τους. 

 
4 

 
Περιεχόμενο που 
δημιουργείται 
από το χρήστη 

Μπορείτε επίσης να εστιάσετε στους χρήστες, τους πελάτες και τους 
υπαλλήλους σας, φέρνοντας περιεχόμενο από την κοινότητά σας, 
όπως μαρτυρίες και παραδείγματα, να απαντήσετε σε συχνές 
ερωτήσεις, να σχολιάσετε μοντέρνα θέματα, να δημιουργήσετε 
συμμετοχή και να εισάγετε μια νότα ανθρωπιάς στο ενημερωτικό 
δελτίο. 

 
5 

 
Τάσεις 

Συνδέστε το ενημερωτικό δελτίο σας με δημοφιλή θέματα και 
εκδηλώσεις που σχετίζονται με την επιχείρηση, την επωνυμία, τις 
αξίες και την ταυτότητά σας. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την αξία, τη 
σύνδεση και τη θέση σας και να δημιουργήσει συνομιλίες. 

 Θόρυβος μέσων Τα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να είναι ένα 
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6 κοινωνικής 
δικτύωσης 

εξαιρετικό σημείο για teaser και να δημιουργήσουν προσδοκίες και 
συναισθήματα. Δημιουργήστε buzz προωθώντας το teaser-
περιεχόμενο του επερχόμενου ενημερωτικού δελτίου σας. Εικόνες, 
GIF, κείμενο. 

7 Μοναδικό και 
συνεκτικό 

Μην επαναλάβετε αυτό που μπορείτε να βρείτε ήδη στα κανάλια σας, 
τα ενημερωτικά δελτία είναι το επιπλέον κομμάτι που μπορείτε να 
βρείτε μόνο εδώ. Διαθέτει μοναδικές πληροφορίες και ξεχωρίζει από 
άλλα εργαλεία επικοινωνίας. 

 

6.1.5 Διαδικτυακός Διαγωνισμός και Συμμετοχές 
 

Σε πολλούς αρέσει να διαγωνίζονται, ακόμα περισσότερο αγαπούν τα παιχνίδια. Οι διαδικτυακοί 

διαγωνισμοί μπορούν να είναι ένα ωραίο εργαλείο μάρκετινγκ και μπορείτε να το κάνετε σε 8 

βήματα: 

 

 
 
1 

Η ανταμοιβή Επιλέξτε μια ανταμοιβή για το βραβείο στους νικητές, δωρεάν, ένα 
προϊόν, μια υπηρεσία, προβολή; Θα πρέπει να γνωρίζετε καλά τους 
πελάτες σας για να γνωρίζετε τι τους παρακινεί και τους ικανοποιεί, 
τι εκτιμούν. 

 
2 

Συνεργασίες Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να κάνετε μερικούς εταίρους, αυτό 
μειώνει το κόστος, αυξάνει την προσέγγιση και καθιερώνει τη 
συνεργασία. Τι μπορούν να κερδίσουν οι συμμετέχοντας; 
Ορατότητα; Χορηγίες; 

 
 
3 

Συμμετοχή στον 
Διαγωνισμό 

Μπορεί να είναι ένα "like" στη σελίδα σας ή όρια εισόδου μέσω 
διαφορετικών καναλιών (3-4 συνήθως) ανάλογα με τον σκοπό σας, 
να αυξήσετε τους ακόλουθους; Αύξηση της δέσμευσης; Να 
προωθήσετε κάτι συγκεκριμένο; 

 
4 

Επιλέξτε την 
πλατφόρμα 

Υπάρχουν πολλά λογισμικά διαγωνισμών εκεί έξω, πιο εύκολα από 
το να τα κάνετε όλα χειροκίνητα, ειδικά όσον αφορά τις κληρώσεις 
και τις λοταρίες, και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στα κανάλια 
σας. 

 
5 

Απαιτήσεις Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένα γραφικά όταν μιλάτε για τον 
ανταγωνισμό. επιλέξτε το κείμενο και επιτρέψτε στους χρήστες να 
μοιράζονται αναρτήσεις και βίντεο σχετικά με τον διαγωνισμό. 
Δημιουργήστε ένα widget διαγωνισμού. Έχετε μερικές προωθητικές 
αναρτήσεις έτοιμες για δημοσίευση (και επιτρέψτε την κοινή χρήση). 
δημιουργία hashtag? σελίδα προορισμού; οπτικά του βραβείου? 
πανό? διαφημίσεις; Δελτία Τύπου; συμπεριλάβετε στο ενημερωτικό 
δελτίο. 

 
6 

Επιλέξτε το 
κανάλι 

Ο διαγωνισμός σας θα γίνει στη σελίδα σας; Στα social media; Στη 
σελίδα κάποιου άλλου; Η επιλογή είναι σημαντική για να έχετε τα 
καλύτερα αποτελέσματα μάρκετινγκ για εσάς. Εξαρτάται από τους 
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στόχους και τους στόχους μάρκετινγκ. 

7 Ο στόχος σας Θέλετε να κερδίσετε όσο περισσότερη έκθεση μπορείτε, τότε θέλετε 
να προσεγγίσετε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, 
επομένως πρέπει να είστε προσεκτικοί στην επικοινωνία σας, 
φροντίζοντας οι πληροφορίες να στοχεύουν στο επιθυμητό κοινό, 
μιλώντας για την ταυτότητα, τις ανάγκες και τις αξίες τους . 

8 Προϋπολογισμός Υπάρχουν έξοδα; το έπαθλο, οι διαφημίσεις, η παραγωγή 
περιεχομένου και αυτά μπορεί να είναι το κλειδί της επιτυχίας. Μην 
ξοδεύετε υπερβολικά, μια στρατηγική συνεργασία με τα κατάλληλα 
ενδιαφερόμενα μέρη θα προωθήσει τον ανταγωνισμό εξίσου καλά 
αν όχι καλύτερα. 

 

Το τελευταίο άγγιγμα 
 
Μόλις ολοκληρωθούν τα 8 βήματα, είναι καιρός να μπείτε στις μικρές λεπτομέρειες του 
ανταγωνισμού σας και να τελειοποιήσετε. 
 

● Πώς συμμετέχουν οι άνθρωποι στον διαγωνισμό - Είναι η εγγραφή πολύ εύκολη ή 
πολύ περίπλοκη; Οι επιλογές μπορεί να είναι φόρμες εγγραφής, επισήμανση/κοινοποίηση 
μιας ανάρτησης και υποβολή συμμετοχών. 

● Προώθηση βραβείων - Προωθήστε το καλά διασφαλίζοντας τη συνάφειά του με την 
ομάδα-στόχο. 

● Διάρκεια - Αποφασίστε με σύνεση τη διάρκεια του διαγωνισμού, ώστε να παραμείνει στη 
μνήμη του κοινού, έχοντας κατά νου εάν απαιτείται να υποβάλετε κάτι ή πρόκειται για 
τυχαία κλήρωση. Το εύρος μπορεί να είναι από 48 ώρες έως 3 μήνες. 

● Σχεδιασμός επικοινωνίας - Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο και η προώθηση είναι έτοιμα 
εκ των προτέρων, δημοσιεύστε τακτικά, παρέχετε συχνές ερωτήσεις, ενημερώσεις, 
αντιμετώπιση προβλημάτων κ.λπ. 

● Παρακολούθηση - Παρακολουθήστε την απόδοση της προώθησής σας, 
παρακολουθήστε τις καταχωρίσεις, τις εμφανίσεις, τις αντιδράσεις, τις κοινοποιήσεις, το 
buzz και τη χρήση λέξεων-κλειδιών και hashtag. 

● Επιλογή - Πώς θα επιλέξετε τους νικητές; Τυχαίος? Επιτροπή? Διαδικτυακή ψηφοφορία; 
Και βεβαιωθείτε ότι η ανακοίνωση των νικητών είναι μεγάλη στα κανάλια επικοινωνίας 
σας, αναγνωρίστε τους νικητές, ειδικά εάν αφορούσε ταλέντο. 

  

 

6.1.6 Podcasting 
 
Τα Podcast είναι μια νέα είσοδος στον κόσμο του μάρκετινγκ και κερδίζουν δυναμική, 
εξακολουθούν να μην υπάρχουν πολύ σαφείς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, αλλά υπάρχει 
κατανόηση σχετικά με το πώς να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για να προσελκύσετε την ομάδα-στόχο 
σας με εξαιρετικό περιεχόμενο, καθώς απαιτεί μόνο ακρόαση ενώ παράλληλα κάνει άλλα 
πράγματα. Εδώ είναι 5 συμβουλές για εσάς. 
 
 

1. Θέμα και Έννοια Μπορείτε να καλύψετε οποιοδήποτε θέμα θέλετε, οπότε 
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αναρωτηθείτε για ποιο σκοπό θέλετε να ξεκινήσετε ένα podcast; 
Περί τίνος πρόκειται? Ποια θέματα θα θίξετε; Και αυτό είναι το 
πρώτο βήμα. 

2. Στόχοι και 
Στόχοι 

Ποιος είναι ο στόχος σου? Πώς μπορεί αυτό να υποστηρίξει τη 
στρατηγική μάρκετινγκ σας; Δημιουργία δυνητικών πελατών; Δείξτε 
την εμπειρία και την ηγεσία σας; Διασκέδαση και ψυχαγωγία; 
Γράψτε τα, γίνετε συγκεκριμένοι. 

3. Κατηγορία και 
Θέμα 

Θέλετε να είναι πολύ συγκεκριμένο ή να το κρατήσετε ευρύ; 
Βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον για εσάς και έχετε 
κίνητρο να μιλάτε για αυτό τακτικά. Κάντε λίγη έρευνα, ακούστε 
άλλα κανάλια για παρόμοια θέματα ή τυχαία και καταλάβετε τι 
κάνουν σωστά και τι μπορείτε να κάνετε διαφορετικά. 

4. Ενα όνομα Το όνομα πρέπει να συνοψίζει ποιος είστε, την επωνυμία και το 
θέμα σας, δύο λέξεις και να εξετάζει τις λέξεις-κλειδιά. Εάν θέλετε 
να είναι εύκολο να σας βρουν, μια σύντομη περιγραφή αρκεί. 

5. Δημιουργικότητ
α 

Περιμένετε λίγο πριν αρχίσετε να είστε πλήρως δημιουργικοί, 
καθώς μεγαλώνετε ακροατές και αυτοπεποίθηση ότι το στυλ σας θα 
αλλάξει και θα βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Ξεκινήστε με 
μερικά επεισόδια και πάρτε το από εκεί. 

  
 
*Τώρα πηγαίνετε για τη μορφή 
 
Μπορείτε να δομήσετε τη σειρά podcast σας ως μεμονωμένο οικοδεσπότη, καθώς ιστορίες με 
σενάριο ή συνεντεύξεις, μπορεί επίσης να είναι ένα μείγμα όλων αυτών ή ακόμη και να έχετε 
περισσότερους οικοδεσπότες. Επιλέξτε τη σωστή μορφή για το θέμα και την άνεσή σας, και εδώ 
είναι μερικές ιδέες για να δείτε. 
 

● Συνεντεύξεις : με έναν οικοδεσπότη που παίρνει συνεντεύξεις με άτομα από έναν 
συγκεκριμένο τομέα 

● Σενάρια (μη μυθοπλασίας) : μια σειρά από podcast ή σεζόν, θεματικά και χωρισμένα σε 
επεισόδια. 

● Σύνοψη Ειδήσεων : Συνοψίζοντας τα νέα από έναν συγκεκριμένο τομέα. 
● Εκπαιδευτικό : Η εστίαση είναι να διδάξετε κάτι στο κοινό και την ομάδα-στόχο σας 
● Μυθοπλασία : φανταστείτε μια ραδιοφωνική εκπομπή που αφηγείται μια ιστορία και έχει 

σκοπό να διασκεδάσει. 
 

Τη σωστή στιγμή? 
 
Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, μπορείτε να βρείτε podcast 10 
λεπτών καθώς και διάρκειας 2 ωρών. Το podcast σας μπορεί να είναι όσο το χρειάζεστε, και το 
κοινό σας μπορεί να δώσει προσοχή. Ίσως χρειαστεί λίγη επεξεργασία για να εξαλείψετε τις 
παύσεις, τα μεγάλα σιωπηλά διαλείμματα και τον εξωτερικό θόρυβο, οπότε μόλις αποφασίσετε 
να μείνετε σε αυτό, η διάρκεια θα είναι μέρος του στυλ σας και οι ακροατές θα ξέρουν τι να 
περιμένουν όσον αφορά την αφιέρωση χρόνου . 
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Το ίδιο ισχύει και για τον προγραμματισμό, θέλεις να βγαίνεις στον αέρα κάθε μέρα, μια φορά την 
εβδομάδα, ίσως και κάθε μήνα; Το εύρος της ψηφιακής προσοχής είναι πολύ σύντομο, επομένως 
για τη δημιουργία πιστής παρακολούθησης τα εβδομαδιαία επεισόδια είναι βέλτιστα. τότε ο 
στόχος θα ξέρει ότι το επεισόδιο σας θα εμφανιστεί εκείνη την ημέρα και ώρα, καθιστώντας του 
μια συνήθεια. 
 
 
 
 
Λίγα λόγια για τον εξοπλισμό 
 
Είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσετε και από άποψη εξοπλισμού, το μικρόφωνο και τα ακουστικά του 
smartphone σας μπορεί να είναι υπεραρκετά για να ξεκινήσετε. Αυτό που έχει μεγαλύτερη 
σημασία είναι το περιεχόμενο, περισσότερο από τεχνολογία, η εξαιρετική ποιότητα ήχου συχνά 
δεν αποτελεί κριτήριο όταν επιλέγετε να ακούσετε ένα podcast. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές 
δωρεάν εφαρμογές και λογισμικό για επεξεργασία ήχου για αποκοπή και επεξεργασία αρχείων, 
αρκετά φιλικά προς το χρήστη. 
 
Ηχογραφήστε το πρώτο επεισόδιο 
 
Κατά πάσα πιθανότητα, το 1ο επεισόδιό σας μπορεί να μην είναι και το καλύτερο, καθώς 
εξερευνάτε το στυλ, τη θέση σας και μαθαίνετε πώς να βελτιώνεστε. Λοιπόν, ηχογραφήστε το 
πρώτο επεισόδιο. Ένα περίγραμμα podcast μπορεί να βοηθήσει πολύ, θα μπορούσε να είναι ένα 
σενάριο ή μια κλίμακα λέξεων-κλειδιών που θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε το θέμα και 
το χρόνο και να αποφύγετε τις ταραχές και τις νεκρές στιγμές στην ομιλία σας. Η τοποθεσία είναι 
αρκετά σημαντική, καλύτερα αν είναι ένα ήσυχο και μεγάλο δωμάτιο με υλικά τριγύρω που 
μπορούν να απορροφήσουν τον ήχο, που σημαίνει λιγότερη επεξεργασία μετά. 
Προσέξτε επίσης να τοποθετήσετε το στόμα σας περίπου 10-20 cm από το μικρόφωνο για να 
έχετε την καλύτερη ποιότητα ήχου και ελαφρώς στο πλάι. Δοκιμάστε τι λειτουργεί για εσάς, 
ακούστε ξανά και μετά βελτιώστε. 
 
Τώρα Επεξεργασία 
 
Πάρτε ένα τμήμα της ηχογράφησης σας, αφαιρέστε τους περισπασμούς, αφαιρέστε τις σιωπηλές 
στιγμές και τους καθαρούς ήχους του λαιμού, μπορείτε επίσης να προσθέσετε προηχογραφημένα 
στοιχεία όπως διαφημίσεις, να βάλετε φωνητικά μηνύματα, να εισαγάγετε εισαγωγικά και 
εξωτερικά. Η επεξεργασία είναι το 50% της δουλειάς του podcaster και δεν χρειάζεται να είναι 
γνώστης της τεχνολογίας. 
 
 

1 Εισαγωγή Αυτό βοηθάει την εμπειρία και τη δέσμευση, μια σύντομη εισαγωγή 
στο θέμα ή την εποχή, θεματικό κουδούνισμα, εισαγωγή στον 
ομιλητή. 

2 ΜΟΥΣΙΚΗ Προαιρετικά, ένα σταθερό μουσικό υπόβαθρο μπορεί να βοηθήσει 
τους ακροατές να εντοπίσουν το στυλ και την ταυτότητά σας, απλά 
δώστε προσοχή στα πνευματικά δικαιώματα και κρατήστε τα χαμηλά 
στο παρασκήνιο. 

3 Ξεχωριστά Ο διαχωρισμός των κομματιών θα διευκολύνει την επεξεργασία και 
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κομμάτια πολύ πιο γρήγορα. 

4 Περιεχόμενο 
Πρώτα, 
Περισπασμοί 
Δεύτερον 

Διατηρήστε το απλό, επεξεργαστείτε πρώτα το περιεχόμενο του 
podcast στην επιθυμητή δομή και μετά από θορύβους και 
περισπασμούς. Το περιεχόμενο έχει προτεραιότητα. 

5 Ξεθώριασμα Όλα τα λογισμικά διαθέτουν ηχητικά εφέ που εξασθενούν για 
εφαρμογή μεταξύ των κομματιών, για να βοηθήσουν τη μετάβαση 
και να μειώσουν το θόρυβο. 

  
Τώρα Μεταβείτε στο Δημόσιο 
 
Εξάγετε το επεξεργασμένο αρχείο, θυμηθείτε να κάνετε κλικ στο αρχείο, μεταβείτε στις ιδιότητες 
και επεξεργαστείτε λέξεις της ετικέτας ID3 στην περιγραφή και, στη συνέχεια, μπορείτε τελικά να 
το μετατρέψετε, συχνά η μορφή είναι MP3. Όταν επιλέγετε τα hashtags, τις λέξεις-κλειδιά, τη 
σύντομη περιγραφή και τον τίτλο να είναι σε σημείο που να ενημερώνει τον ακροατή τι να 
περιμένει και να καταλάβει με την πρώτη ματιά τι πρόκειται να μιλήσετε. Ανεβάστε μια 
περιγραφική εικόνα του επεισοδίου ή της σειράς podcast που συνδέει την οπτική ταυτότητα και 
την αναγνώριση, ίσως το πολύ 4 λέξεις στην εικόνα. και να είστε συνεπείς με την επωνυμία σας. 
Ώρα να επιλέξετε μια πλατφόρμα, όπως Google, Spotify, Apple κ.λπ., απλώς βεβαιωθείτε ότι το 
podcast σας είναι παρόν σε τουλάχιστον δύο. 
Το τελευταίο βήμα είναι να το προωθήσετε, εδώ έχετε επιλογές. είτε πηγαίνετε για ένα μεγάλο 
άνοιγμα δημιουργώντας μια μικρή καμπάνια που ανακοινώνει τις επερχόμενες σειρές, 
προσφορές, αναρτήσεις, εκδηλώσεις στα μέσα σας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου 
βρίσκεται η ομάδα-στόχος σας, χτίζοντας δυναμική. Ένα απαλό άνοιγμα είναι επίσης μια επιλογή, 
με σταδιακή και σταθερή προώθηση, ώστε να μπορείτε να κάνετε διόρθωση και βελτιώσεις και 
να νιώσετε άνετα στο ρόλο του podcaster. 
 
Από τα Podcast στο Μάρκετινγκ 
 
Κάθε εργαλείο μάρκετινγκ χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια για να αρχίσει να λειτουργεί με τη 
μέγιστη αποτελεσματικότητα, το ίδιο ισχύει και για τα podcast. Στην αρχή είναι πιθανό να μην 
υπάρχει ακόμη κοινότητα που να περιμένει ανυπόμονα να βγουν τα podcast σας, πράγμα που 
σημαίνει ότι το πρώτο σας βήμα είναι να τα αναζητήσετε ενεργά. Βρείτε ομάδες που ενδιαφέρονται 
για αυτό το θέμα, ενημερώστε τις για το κανάλι και τα podcast σας και ποια είναι η προστιθέμενη 
αξία για αυτές. Πως? 
 

1) Φίλοι και οικογένεια : μοιραστείτε το μαζί τους και ζητήστε σχόλια και ψηφιακές 
αντιδράσεις. 

2) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης : μοιραστείτε το στα δικά σας κανάλια επικοινωνίας, 
τοποθετήστε teaser και επεξηγήσεις με γραφικά, soundbyte και ίσως διαφημίσεις, για να 
προσελκύσετε πιθανούς ακροατές. 

3) Reddit και Quora : αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα κανάλια όπου μπορείτε να μοιραστείτε 
το podcast σας, διερευνώντας ερωτήσεις σχετικά με το πού να δημοσιεύσετε το επεισόδιο 
σας ως απάντηση. 

4) Facebook και LinkedIn : Εγγραφείτε σε ομάδες και ρωτήστε τους διαχειριστές εάν είναι 
εντάξει να δημοσιεύσετε το περιεχόμενό σας. 

5) Καλύτερος χρόνος : βρείτε τις καλύτερες ημέρες και ώρες κατά τις οποίες η ομάδα-
στόχος είναι πιο πιθανό να είναι online και έχει χρόνο να σας ακούσει. 
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6.1.7 Σύνταξη αναρτήσεων 
 

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αλγόριθμοι αλλάζουν και προσαρμόζονται συνεχώς, και αυτό 

επηρεάζει τη διαδικασία δημιουργίας ελκυστικών αναρτήσεων. Τα γραφικά και οι ετικέτες πρέπει 

να προσαρμόζονται συνεχώς. Ωστόσο, ορισμένοι χρυσοί κανόνες παραμένουν οι ίδιοι: 

 

 

1 Κάντε την 
Έρευνά σας 

Το περιεχόμενο πρέπει να είναι σχετικό και χρήσιμο για την ομάδα-
στόχο σας, να τα κατανοήσετε, να μελετήσετε τα δημογραφικά 
στοιχεία από τα αναλυτικά εργαλεία, να κατανοήσετε τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες τους και να αναπτύξετε λύσεις, ίσως ξεκινήσετε με μία, 
χρησιμοποιώντας ενσυναίσθηση και συναισθηματικές συνδέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων ιστοριών επιτυχίας, κάνοντας θετικούς 
συνειρμούς μαζί σου. 

2 Γλώσσα Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα της ομάδας-στόχου σας για να γίνει 
κατανοητός και κάντε τις απαραίτητες συνδέσεις, διασφαλίζοντας ότι 
το περιεχόμενό σας έχει απήχηση μαζί τους, δείχνοντας ότι κατανοείτε 
τις προκλήσεις τους. Να είστε συνεπείς με την ταυτότητά σας, τις αξίες 
και την ικανότητά σας να συμπάσχετε. 

3 Θετικά Διατηρήστε το θετικό, η αντίδραση που θέλετε είναι ενθουσιασμός και 
έμπνευση, αποφύγετε τα αρνητικά και τη ρητορική μίσους. Μπορείτε 
να μοιραστείτε απόψεις και να λάβετε θέση όντας θετικοί, προνοητικοί, 
θετικοί. 

4 Απλός Θέλετε το κοινό σας να σας δώσει την προσοχή και τον χρόνο του, 
δείξτε ότι το εκτιμάτε αυτό. Βεβαιωθείτε ότι οι αναρτήσεις είναι 
ευανάγνωστες, απλό στυλ γραφής, ώστε να το καταλαβαίνουν όλοι. 
Οι επικεφαλίδες, οι κουκκίδες βοηθούν στην απλοποίηση. Επιμείνετε 
σε 3 σύντομες προτάσεις ανά παράγραφο μέχρι το σημείο. Εάν έχετε 
περισσότερα να πείτε σημαίνει ότι έχετε υλικό για περισσότερες 
αναρτήσεις, συνεχίστε να εστιάζετε σε συγκεκριμένα θέματα. 

5 Οπτικά Συνοδέψτε την ανάρτησή σας με εικόνες, γραφικά, βίντεο, το οπτικό 
περιεχόμενο είναι ελκυστικό και μπορεί να μεταφέρει ιστορίες πιο 
γρήγορα από τις λέξεις. Τα βίντεο συνδέονται ειδικά με το κοινό σε 
βαθύτερο επίπεδο, κάνοντας σας αληθινούς. Θυμηθείτε να 
ενεργοποιήσετε τις αντιδράσεις και την κοινή χρήση. 

6 Πρόσκληση σε 
δράση 

Ολοκληρώνετε πάντα με μια παρότρυνση για δράση, που είναι ο 
σκοπός της ανάρτησής σας, τι θέλετε να κάνουν; Σχόλια, like, follow, 
share, subscribe; 

 

Ο ανταγωνισμός για την προσοχή είναι τεράστιος, μην ανταγωνίζεστε, αφήστε τον εαυτό σας στην 

άκρη από τα πλήθη δημιουργώντας αναρτήσεις για να καταναλώσει το κοινό σας, δεσμεύεστε 

μαζί τους μέσω των μηνυμάτων και του περιεχομένου σας, έχοντας κατά νου τις ανάγκες και τις 
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επιθυμίες του. Ερευνήστε και γνωρίστε τους, χρησιμοποιήστε τη γλώσσα τους με τη δική σας 

φωνή, να είστε θετικοί και βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο είναι προσβάσιμο και χωρίς 

αποκλεισμούς. Προσθέστε γραφικά και κλείστε με μια παρότρυνση για δράση για να κερδίσετε 

μετρήσιμα αποτελέσματα. 

 

6.1.8 Ζωντανή ροή 
 

Μια ζωντανή ροή μπορεί να είναι αρκετά απαιτητική, αλλά μόλις ολοκληρωθεί η ανταμοιβή είναι 

τεράστια, ως εξής: 

 

Απλή εγκατάσταση Όσο περισσότερος εξοπλισμός τόσο πιο περίπλοκη είναι η 
εγκατάσταση σας, διατηρήστε την απλή με μερικά κομμάτια. 

Εφεδρικός 
εξοπλισμός 

Να είστε προετοιμασμένοι για τεχνικά προβλήματα, να έχετε 
εφεδρικό εξοπλισμό, σύνδεση, φορητό υπολογιστή, μικρόφωνα 
κ.λπ. 

Έλεγχος εύρους 
ζώνης 

Δοκιμάστε το δίκτυο και τη σύνδεσή σας, ειδικά την ταχύτητα 
μεταφόρτωσης για να επιτρέψετε σταθερό εύρος ζώνης κατά τη 
διάρκεια της ζωντανής ροής. 

Ποιότητα ήχου Ελέγξτε την είσοδο και την έξοδο ήχου καθώς και ελαχιστοποιήστε 
το θόρυβο στο δωμάτιο. Οι ζωντανές ροές συχνά αποτυγχάνουν 
στην ποιότητα του ήχου. 

Εφεδρικός 
λογαριασμός 

Δοκιμάστε τη ροή σας σε έναν εφεδρικό λογαριασμό, για 
παράδειγμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και δείτε τη μετάδοση 
από τη σκοπιά του κοινού 

Αυτοματοποιημένη 
δημοσίευση 

Ελέγξτε ξανά ότι τα κανάλια που επιλέξατε έχουν ενεργοποιημένες 
ρυθμίσεις που μπορούν να δημοσιεύουν αυτόματα τη ροή σας σε 
μια συγκεκριμένη στιγμή, προγραμματίζοντας μια ζωντανή 
εκδήλωση. Αυτό μπορεί να γίνει και χειροκίνητα. 

Μάθετε από την 
πρακτική 

Οι ιδέες και το περιεχόμενο προέρχονται από την εμπειρία και 
γίνεται ευκολότερο. Θα μάθετε τι κάνει το κοινό σας να κάνει κλικ. 

 

   

Και τώρα μερικές συμβουλές για τους οικοδεσπότες 

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για εσάς ως οικοδεσπότη της συνεδρίας ζωντανής ροής. 

 

1 Κοιτάξτε την 
κάμερα 

Έχουμε την τάση να κοιτάμε την οθόνη και τον εαυτό μας, κάνουμε 
μια προσπάθεια να κοιτάξουμε την κάμερα, λειτουργεί σαν επαφή με 
τα μάτια. Τα μάτια στην κάμερα! 

2 Απάντηση στα Στις ζωντανές ροές, τα σχόλια έχουν σύντομη διάρκεια, όταν είναι 
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σχόλια δυνατόν, απαντούν, επομένως είναι καλύτερο να έχετε κάποιον βοηθό 
για να το αντιμετωπίσετε. Μπορείτε επίσης να συνεχίσετε αργότερα, 
καθώς το νήμα θα παραμείνει. 

3 Χρόνος 
προετοιμασίας 

Χρειάζεστε χρόνο για να οργανωθείτε και να προετοιμαστείτε ψυχικά. 
Καμία βιασύνη. 

4 Σύντομη 
εισαγωγή οθόνης 

Το "Stream Will Start Soon" δεν λειτουργεί, έχει ως αποτέλεσμα 
περαιτέρω κύλιση, ρύθμιση ώρας, συμβάντος και έναρξης. 

5 Εξωτερική 
παρακολούθηση 

Το να έχετε κάποιον να σας βοηθήσει με τα σχόλια και την 
παρακολούθηση της ροής σε άλλη συσκευή, θα σας βοηθήσει πολύ, 
επίσης για έγκαιρες παρεμβάσεις σε καρέ, συγχρονισμό και buffering. 

6 Δεύτερος 
οικοδεσπότης; 

Μπορεί να είναι πιο ελκυστικό εάν έχει περισσότερα από ένα άτομα 
να προσφέρουν ιδέες και προοπτικές. (Σας παρέχει επίσης έναν 
εφεδρικό κεντρικό υπολογιστή σε περίπτωση εμποδίων). Επιπλέον, 
μπορεί να είναι μια ευκαιρία για αλληλοπροώθηση με άλλες πιθανές 
επωνυμίες και πελάτες. 

7 Ρεκόρ Ηχογράφηση, αποθήκευση και ιστορία, για κάθε ενδεχόμενο. 

 

Ζωντανή ροή και επωνυμία 

Αυτό το εργαλείο έχει μεγάλες δυνατότητες να αναπτύξει την επωνυμία σας προσελκύοντας 
θεατές και πιθανούς πελάτες. Κοιτάξτε γύρω από τον ψηφιακό κόσμο και ελέγξτε σε ποιες σελίδες 
και ομάδες μπορείτε να βρείτε το κοινό σας, μπορεί να ενδιαφέρεται να αντιγράψει και να 
δημοσιεύσει τη ζωντανή ροή σας σε κανάλια με παρόμοια σκέψη ή τουλάχιστον να διαδώσει τη 
λέξη. Κάτι σημαντικό που πρέπει να έχετε κατά νου είναι ότι στις κινητές συσκευές τα ζωντανά 
βίντεο εμφανίζονται από προεπιλογή ως σε σίγαση και η κύλιση είναι αρκετά γρήγορη, επομένως 
συμπεριλάβετε κείμενο ή υπότιτλους, αν μπορείτε στο κάτω μέρος της οθόνης, ή τουλάχιστον 
μερικά στιγμιότυπα σχετικά με το θέμα να τραβήξει την προσοχή. 

Ένας πιασάρικος τίτλος μπορεί να είναι μια πρόκληση, αλλά αξίζει τον κόπο, αυτό θα είναι το 
πρώτο πράγμα που θα προσελκύσει τους θεατές σας και θα υποστηρίξει το SEO σας. Ένα 
τελευταίο σημείο, η χρήση περισσότερων από μία πλατφορμών θα μπορούσε να είναι μια έξυπνη 
κίνηση, για παράδειγμα ο συνδυασμός YouTube και Facebook Live, θα σας βοηθήσει να 
προσεγγίσετε περισσότερο κοινό με την ίδια προσπάθεια, αλλά μπορεί επίσης να πιέσει τον 
επεξεργαστή σας, καθώς αυξάνεται η κωδικοποίηση και επίσης σημαίνει ότι χρειάζεστε επιπλέον 
ζευγάρια μάτια για να ελέγξετε και τις δύο εκπομπές. 

 

6.1.9 Εκπαιδευτικά βίντεο 
 
Σήμερα, πολλοί άνθρωποι προτιμούν να παρακολουθήσουν ένα διαδικτυακό σεμινάριο παρά να 
διαβάσουν οδηγίες επί οδηγιών. Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους πελάτες να 
ολοκληρώσουν κάτι με επιτυχία. Η μετάδοση οθόνης (όταν εγγράφετε τη δική σας οθόνη) είναι ο 
ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε. Είναι λίγο πιο περίπλοκο να δημιουργείτε βίντεο που 
εξηγούν μια έννοια. Είναι ισχυρό στο μάρκετινγκ, και εδώ είναι μερικές συμβουλές. 
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Σωστά 
εργαλεία 

Ποιοτικό μικρόφωνο και κάμερα ή ένα smartphone με καλές λειτουργίες και 
εφαρμογές ήχου και βίντεο. Μπορεί να είναι αρκετά καλό για αρχή. Αργότερα 
μπορείτε να επενδύσετε σε καλό εξοπλισμό για να εξοικονομήσετε χρόνο και 
να αυξήσετε την ποιότητα. 

Τοποθεσία Βεβαιωθείτε ότι το μέρος έχει καλή ακουστική με λιγοστούς ήχους φόντου και 
ηχώ, και εάν γίνεται μετάδοση οθόνης βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει έξω τα 
προσωπικά σας δεδομένα. Σε γενικές γραμμές, κάντε ένα σχέδιο και μια 
διάταξη για το post-production. 

Δοκίμασέ το Δοκιμάστε όλο τον εξοπλισμό πριν τα γυρίσματα και δοκιμάστε τον τόνο, την 
ταχύτητα και το σενάριό σας, προσπαθήστε να τα κάνετε αστραφτερά, 
ενδιαφέροντα και θετικά (και χρησιμοποιήστε τη δική σας φωνή). Δοκιμάστε, 
ηχογραφήστε, ακούστε, κοιτάξτε τον εαυτό σας, ελέγξτε τι μπορείτε να 
βελτιώσετε, συμπάσχετε με το κοινό σας, σε μια ξεκάθαρη γλώσσα. 

Σαφήνεια Φτιάξτε ένα σενάριο με σαφείς εργασίες πριν ξεκινήσετε, σημειώνοντας την 
πώληση των σκηνών και το χρονοδιάγραμμα, αυτό θα σας βοηθήσει να 
οπτικοποιήσετε και να είστε ξεκάθαροι από την αρχή: αρχή, εισαγωγή, μέση, 
συμπέρασμα. Καθοδηγώντας τον θεατή μέσα από τις πληροφορίες. 
Αποφύγετε την υπερπληροφόρηση ενός βίντεο - ενός θέματος. 

Ενσυναίσθησ
η 

Οι θεατές σας πρέπει να λάβουν από το σεμινάριο σας τις πληροφορίες που 
χρειάζονται με τον δικό τους ρυθμό, να προσπαθήσουν να προβλέψουν πού 
μπορεί να κάνουν παύση, επανάληψη ή παράλειψη πληροφοριών. Η οπτική 
υποστήριξη, όπως ο κύκλος, βοηθά στη σύνδεση εικόνων και λέξεων. 
Μπορείτε να το κάνετε πιο ενδιαφέρον τοποθετώντας εδώ κι εκεί κάποια 
απροσδόκητη εικόνα. Να είστε ο εαυτός σας και να το κρατάτε ανεπίσημο. 

Επεξεργασία Σημειώσεις, κλιπ, λεζάντες, εφέ, όλα όσα χρειάζεστε για να το κάνετε πιο 
εύκολο και πιο ευχάριστο για εσάς. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές και 
λογισμικό που υποστηρίζουν την επεξεργασία βίντεο με ωραία οπτικά εφέ. 
Εάν είναι περισσότερο από 2 λεπτά, χωρίστε το σε κλιπ, αυτό θα βοηθήσει 
τον θεατή να κινηθεί πιο εύκολα. Επεξεργασία σημαίνει επίσης προσθήκη 
τίτλων (που μπορεί να περιλαμβάνει την επιθυμητή ενέργεια που θέλετε να 
κάνουν οι θεατές. Μπορείτε πάντα να βελτιστοποιήσετε με λέξεις-κλειδιά και 
hashtags. Μην ξεχάσετε να ανεβάσετε και υπότιτλους. 

Που Η πιο εύκολη επιλογή είναι το YouTube με τα δισεκατομμύρια συνδρομητές 
του και είναι δωρεάν, αλλά ο ανταγωνισμός εκεί είναι τεράστιος και ίσως 
θέλετε απλώς να στοχεύσετε αποκλειστικά σε μια ομάδα. Επίσης, το 
YouTube τείνει να προτείνει στους χρήστες παρόμοιο περιεχόμενο, που 
προσελκύει επισκεψιμότητα στον ανταγωνισμό σας. Μπορείτε να ανεβάσετε 
κυρίως τα σεμινάρια σας σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και να 
χρησιμοποιήσετε αυτόν τον σύνδεσμο στα δικά σας μέσα και να 
προσελκύσετε επισκεψιμότητα σε εσάς. 

Analytics Παρακολουθήστε τις απόψεις σας, ελέγξτε τα σχόλια, ελέγξτε τη 
συμπεριφορά των θεατών για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τι πρέπει 
να βελτιώσετε. Όλες οι πλατφόρμες έχουν αναλυτικές λειτουργίες, αυτό θα 
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σας δώσει συμβουλές και δημογραφικά στοιχεία που θα σας βοηθήσουν 
πολύ να βελτιωθείτε. 

 

 

 

 

6.1.10 Διαδικτυακά σεμινάρια 
 

Εάν είστε ειδικοί στον τομέα σας, μπορεί να σας ζητηθεί να παραδώσετε ένα διαδικτυακό 

σεμινάριο ή μπορείτε να το κάνετε προληπτικά ως μέρος των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ σε 

θέματα που σχετίζονται με την επιχείρησή σας. Ανεξάρτητα από αυτό, αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό 

εργαλείο προώθησης που καθιερώνει την τεχνογνωσία σας και παρέχει επικύρωση στην 

επωνυμία σας, δίνοντας κάτι στην ομάδα-στόχο σας και δεν είναι καθόλου περίπλοκο. 

 

Γνωρίστε το 
κοινό σας 

Στοχεύστε μια συγκεκριμένη ομάδα με συγκεκριμένες ανάγκες και μάθετε και 
τα δύο. Δείξτε πώς η παρακολούθηση του διαδικτυακού σας σεμιναρίου 
μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τις προκλήσεις και να λύσετε 
προβλήματα. 

Powerpoint 
Karaoke 

Καμία ατέλειωτη συζήτηση, η ανάγνωση διαφανειών δυνατά, δεν θα έχει ως 
αποτέλεσμα να κάνετε κύλιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να κάνετε 
άλλα πράγματα. Διεγείρετε το ενδιαφέρον τους, κάντε ερωτήσεις, αναζητήστε 
ευκαιρίες να πιάσουν, ξεκινήστε δημοσκοπήσεις και κουίζ. 

Οπτικά Εργαλεία οπτικής και παρουσίασης υπάρχουν για να υποστηρίξουν το 
μήνυμα και όχι να το αντικαταστήσουν, ένα λεπτό ανά διαφάνεια είναι 
συνήθως αρκετό, περιορίζεται σε 1 ή 2 ιδέες. Τα ελκυστικά γραφικά μπορούν 
να σας βοηθήσουν να τραβήξετε την προσοχή και να τονώσετε τη σκέψη. 

Χρήσιμος Το όφελος από τη συμμετοχή είναι αμέσως ξεκάθαρο, πρόκειται για την 
εμφάνιση εκπληκτικών θεωριών, θα πρέπει να δώσει κάτι απτό που μπορεί 
να εφαρμοστεί αμέσως. Να είστε ευγενικοί, δώστε μερικές από τις ιδέες σας 
και θα αποδώσει σε αξιοπιστία. 

Διαδραστικός Μπορείτε να βάλετε κάτι διαδραστικό κάθε 3-5 λεπτά, δημοσκόπηση, 
εισαγωγή, συνομιλία, ανοιχτή ερώτηση, αντιδράσεις, κρατώντας τους μαθητές 
ενεργά αφοσιωμένους. 

Διήγηση 
μύθων 

Θα πρέπει να έχετε εμπειρία στο θέμα για το οποίο μιλάτε, να χρησιμοποιείτε 
το υπόβαθρό σας για να δείξετε τι λειτούργησε και τι όχι, να μοιραστείτε 
ιστορίες, αυτές ανακαλούνται πιο εύκολα από τις θεωρίες και να 
ακολουθήσετε με πρακτικές συμβουλές. 

 

Ένα διαδικτυακό σεμινάριο είναι μια διαδικτυακή εκπαίδευση που περιλαμβάνει οικοδεσπότη 

ή/και παρουσιαστή, μια οπτική παρουσίαση μαζί με άλλα μέσα και συμμετέχοντες. Τα διαδικτυακά 

σεμινάρια έχουν συχνά 3 βασικά στοιχεία: Μια εμπνευσμένη ιστορία που συνδέεται με το θέμα. 
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Ένα βίντεο της παρουσιάστριας. και Οπτική υποστήριξη, ολοκληρώνοντας με ερωτήσεις και 

απαντήσεις. Σε όλο το διαδικτυακό σεμινάριο θα πρέπει να περιλαμβάνονται διαφορετικοί τύποι 

αλληλεπιδράσεων, όχι για να γίνει μια μετωπική διάλεξη, και όταν εφαρμόζεται στο μάρκετινγκ, 

λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία: 

1) Προσαρμόστε το διαδικτυακό σας σεμινάριο γύρω από τις ανάγκες και τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει ο στόχος σας. 

2) Λάβετε υπόψη τους στόχους τους και πώς μπορείτε να τους υποστηρίξετε στην 

εκπλήρωσή τους. 

3) Επωνυμία το? θυμηθείτε το λογότυπό σας, το συγκεκριμένο σχέδιο, τις γραμματοσειρές 

κ.λπ. που ταιριάζουν με την επωνυμία σας. 

4) Λάβετε υπόψη ότι τα smartphones, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες φιλικές προς κινητά, 

αυξάνουν τα κείμενα και τα γραφικά. 

5) Πώς ωφελεί ένα διαδικτυακό σεμινάριο τη στρατηγική μάρκετινγκ; Για παράδειγμα, να 

κάνετε μια πώληση; Επιλέξτε το σωστό timing, ποτέ στην αρχή ή στη μέση, καλύτερα να 

κάνετε χώρο στο τέλος. . 

 

Εργασία προετοιμασίας 

 

Είναι σημαντικό να διαθέσετε τον κατάλληλο χρόνο για την προετοιμασία: 

 

 

 

1 Καλύτερα 
μαζί 

Συνεργαστείτε με κάποιον που μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα και 
να μετριάσει τις αλληλεπιδράσεις με τους συμμετέχοντες και είναι 
εξοικειωμένος με το λογισμικό. 

2 Θέμα Στόχος σας είναι να παρέχετε μια θετική και χρήσιμη μαθησιακή εμπειρία 
για τον στόχο σας και να αναγνωριστείτε ως πηγή πληροφοριών. Το θέμα 
πρέπει να είναι πολύ εστιασμένο και να νιώθετε άνετα. 

3 Επιλογή Δείτε τι αναζητά η ομάδα-στόχος σας, τα αναλυτικά στοιχεία θα σας 
βοηθήσουν να κατανοήσετε το περιεχόμενο που συζητούν κυρίως στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κινητοποιήστε τους πόρους σας για να βρείτε 
σχετικά θέματα για αυτούς και δείτε τι κάνουν οι ανταγωνιστές. 

4 Τίτλος Τραβήξτε την προσοχή, αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην απόφασή 
τους, θα επιλέξει τις σωστές λέξεις-κλειδιά και ο προσδιορισμός της λύσης 
του προβλήματος θα πρέπει να είναι πολύ σαφής, να χρησιμοποιεί τη 
φαντασία του κοινού σας και να παραμένει αληθινός. 

5 Ομιλητής Ο ομιλητής είναι ειδικός στο θέμα και έχει τα κατάλληλα διαπιστευτήρια, το 
υπόβαθρο και τη φήμη για να προσφέρει μια μαθησιακή εμπειρία, και 
φυσικά είναι ικανός στην παρουσίαση και τη διευκόλυνση. 

6 χρόνος Έχετε υπόψη σας ποια είναι η καλύτερη ώρα για να παρευρεθεί το κοινό 
σας, όταν είναι ελεύθερο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στατιστικά 
στοιχεία ή ίσως απλώς να τους ρωτήσετε. 
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7 Μορφή Διαχωρίστε το θέμα σε υποθέματα και σχεδιάστε τη μορφή προβολής, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η ανταλλαγή συμβουλών και 
γνώσεων, η υποστήριξη της αφοσίωσης των συμμετεχόντων, οι ερωτήσεις 
και οι απαντήσεις, θα πρέπει να είναι το ελάχιστο. 

8 Συνοχή Να είστε υπομονετικοί και συνεπείς, να καταγράψετε τη διαδικασία, ώστε 
στο μέλλον, αν θέλετε να μπορείτε να την κάνετε streaming, να είναι ένα 
εξαιρετικό εργαλείο που αποδίδει εάν είναι τακτικό και συνεπές, επομένως 
μην προγραμματίζετε μόνο ένα, οι υπερωρίες θα δημιουργήσουν δυναμική 
και οπαδούς. 

 

Λίγα Λόγια για την Τέχνη: 

 

1. Πλατφόρμα : Επιλέξτε τη σωστή, πρέπει να είναι προσβάσιμη στο κοινό σας και να είναι 

εύκολη η εγγραφή και η μετάδοση, να ελέγξετε αν χρειάζεται πρόσθετα και λήψεις και τις 

δυνατότητές της. 

2. Εξοπλισμός ήχου: Υπάρχει προσιτό υλικό καλής ποιότητας που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε, απλώς δοκιμάστε το και βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφο ασφαλείας. 

3. Σύνδεση : Η βέλτιστη σύνδεση θα πρέπει να είναι περίπου 3MBPs, να έχετε υπόψη κατά 

τη δοκιμή. 

4. Θόρυβος: σίγαση συσκευών, απενεργοποίηση όλων όσων δημιουργούν θόρυβο, 

κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης και των εφαρμογών.  

 

Προώθηση σαν τρελός 

 

Ενημερώστε τον κόσμο ότι πρόκειται να μοιραστείτε την τεχνογνωσία σας, κάνετε πολλά για αυτό 

στα κανάλια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργήστε μια εκδήλωση που προσκαλεί 

άλλους να εγγραφούν, ακόμα και αν διαθέτετε εισιτήρια δωρεάν, τονίζοντας την περιορισμένη 

χωρητικότητα. Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς τύπους προώθησης, όπως βίντεο, αναρτήσεις, 

γραφικά για να προσελκύσετε την προσοχή και την περιέργεια για το περιεχόμενό σας. 

 

Ακολουθώ 

 

Εδώ σας παρουσιάζουμε τα διαδικτυακά σεμινάρια ως εργαλείο μάρκετινγκ, ώστε να μην 

τελειώνει με την τελευταία διαφάνεια και την τελευταία ερώτηση των συμμετεχόντων. Θυμηθείτε 

τον σκοπό για τον οποίο αφιερώσατε χρόνο και προσπάθεια σε αυτό. Ζητήστε τους να 

ακολουθήσουν τα κανάλια σας, πείτε τους πού να κατεβάσουν αυτό το υλικό που αναφέρατε, 

παρουσιάστε τη φανταστική υπηρεσία ή το προϊόν σας, θέλουν να λάβουν ένα δωρεάν από εσάς 

και να διατηρήσουν επαφή. Εφόσον παρακολουθείτε και εάν έχετε τις επαφές τους ακολουθούν 

με ένα ευχαριστήριο σημείωμα μέσω email ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ίσως 

συμπεριλαμβανομένης μιας άλλης προσφοράς ή εάν εξακολουθείτε να δοκιμάζετε, ζητήστε 

σχόλια και αξιολογήστε το περιεχόμενο και τη διαδικασία. 

Τα διαδικτυακά σεμινάρια μπορούν να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την επικοινωνία 

πληροφοριών σε μια ελκυστική μορφή. Αποφασίστε τους στόχους σας, επιλέξτε μια πλατφόρμα 

και μια μορφή που καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Χρειάζεται χρόνος, προγραμματισμός, 
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συντονισμός και παρακολούθηση, από το θέμα μέχρι τους ομιλητές, από την προετοιμασία μέχρι 

την ουσιαστική εκτέλεση της εκδήλωσης. Ακούστε το κοινό σας και παίξτε με τις τρέχουσες 

δυνάμεις σας, εξασκηθείτε και μετά συνεχίστε. 

 

Μπόνους Κεφάλαιο 7: Χαρτογράφηση 

ταξιδιού πελατών10 
 

Είμαστε σχεδόν στο τέλος και θέλαμε να σας προσφέρουμε ένα κεφάλαιο μπόνους με ένα 

συγκεκριμένο εργαλείο που ταιριάζει αρκετά στο οικολογικό μάρκετινγκ. Λάβετε επίσης υπόψη 

σας ότι εκτός από την πρόσβαση σε αυτό το εγχειρίδιο μέσω του Online Green Startup Course, 

μπορείτε επίσης να το αποκτήσετε παρακολουθώντας τα εκπαιδευτικά μας μαθήματα που 

περιλαμβάνουν ένα ειδικό βιβλίο εργασίας. Αυτό το εργαλείο ονομάζεται Customer Journey 

Mapping και μπορείτε να το εφαρμόσετε στην πράσινη εκκίνηση σας και να το προσαρμόσετε 

στις ανάγκες των πελατών σας. 

7.1 Τι είναι ο χάρτης ταξιδιού πελατών 

Ο χάρτης ταξιδιού πελατών (CJM) είναι μια προσέγγιση με επίκεντρο τον χρήστη, εμπνευσμένη 

από το Design Thinking, παρέχοντας μια ολιστική κατανόηση του στόχου σας και του τρόπου με 

τον οποίο βιώνουν την επωνυμία σας. Αυτό που κάνει είναι να χαρτογραφεί το ταξίδι του πελάτη, 

από την επίγνωση της ύπαρξής σας μέχρι να γίνετε πιστοί πελάτες, προσαρμόζοντάς το γύρω 

από τις επιθυμητές ομάδες-στόχους. Αυτό το εργαλείο είναι να παρέχει στους πελάτες σας ένα 

ευχάριστο και εποικοδομητικό ταξίδι στην υπηρεσία ή το προϊόν σας. 

 

Οι φάσεις 

 

Το CJM προβλέπει 6 κύριες φάσεις, από την ευαισθητοποίηση έως την αφοσίωση. 

 

 

 

 

 

1 Επίγνωση Οι πελάτες εξακολουθούν να αγνοούν την επωνυμία σας ή έχουν 
βασικές γνώσεις και δεν γνωρίζουν ακόμη ότι αυτό είναι κάτι για αυτούς. 

2 Ενδιαφέρον 
και 

προβληματισμ
ός 

Ο στόχος έχει προσεγγιστεί και δείχνει κάποιο ενδιαφέρον για εσάς, 
σκέφτεται αν θα γίνει πελάτης, χρειάζεται πληροφορίες για να 
αποφασίσει. 

 
10© Rescogita OU www.resc ogita.academy  

http://www.rescogita.academy/
http://www.rescogita.academy/
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3 Απόφαση Οι πελάτες είναι πεπεισμένοι ότι αυτό είναι καλό για αυτούς, έχουν 
κίνητρα, αλλά χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη για να βρουν τις 
λύσεις που χρειάζονται. 

4 Συμμετοχή Ο πελάτης αλληλεπιδρά ενεργά με την επωνυμία σας και είναι 
σημαντικό να συνεχίσει να υποστηρίζεται και να ακούγεται. Βοηθήστε 
τους να δουν την ευρύτερη εικόνα, το επόμενο βήμα, την προστιθέμενη 
αξία της επιλογής σας. 

6 Κράτηση Ο πελάτης είναι πεπεισμένος και είχε μια θετική εμπειρία μαζί σας, 
αξιοποιεί αυτήν την εμπειρία, διερευνά δυνατότητες και ευκαιρίες για 
ανάπτυξη. 

6 Αφοσίωση Ο πελάτης κέρδισε πολλά από την ενασχόληση με την επωνυμία σας, 
αποδέχτηκε τις ευκαιρίες που παρείχατε και είναι πιστός, πράγμα που 
σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα πολλαπλασιασμού των πληροφοριών 
και προώθησης της επωνυμίας σας. 

 

 

Έτσι μοιάζει με αυτό: 

 

Ας εξερευνήσουμε ορισμένους όρους πριν προχωρήσουμε: 

 

● Πελάτες : Τα άτομα που θα επωφεληθούν από την επωνυμία σας και θα εντοπίσουν μέσα 
από σας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Μπορούμε επίσης να δούμε 
πελάτες και συνεργάτες. 

● Σημεία επαφής : Το CJM αποτελείται από αλληλεπιδράσεις με την επωνυμία σας μαζί με 
σημεία επαφής, σημαίνει φυσικά ή εικονικά σημεία όπου οι πελάτες μπορούν να έρθουν 
σε επαφή με την επωνυμία σας. Κάποια μπορεί να τα διαχειρίζεστε εσείς, όπως τα 
διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας, και ορισμένα μόνο εν μέρει, όπως η από στόμα σε 
στόμα διάδοση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ποιότητα που παρέχεται στους 
πελάτες σας. 

 
● Σημεία πόνου και σημεία απόλαυσης : Σε κάθε στάδιο, ο πελάτης σας βιώνει το ταξίδι, 

ό,τι λειτουργεί καλά λέγεται Σημεία Απόλαυσης και ό,τι όχι λέγεται Σημεία Πόνου. Ένα από 
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τα χρήσιμα στοιχεία του CJM είναι να σας βοηθήσει να αποκαλύψετε σημεία δυσαρέσκειας 
που μπορεί να έχουν οι πελάτες σας με ορισμένες από τις λειτουργίες σας και πώς να 
βελτιώσετε την εμπειρία τους. 

 
Σε τι χρησιμεύει το CJM; 

 

1. Ενσυναίσθηση Ένα καλό εργαλείο για την ενσυναίσθηση με τους πελάτες και την 
προοπτική τους 

2. ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ Φέρνει νέες ιδέες, δείχνει τυφλά σημεία στη διαδικασία, βελτιώνει 
την εμπειρία των πελατών. 

3. Κατανόηση Δημιουργεί κατανόηση εντός της επιχείρησης επιτρέποντας 
καλύτερη συνεργασία και ενσωμάτωση στην παροχή υπηρεσιών. 

4. Υψηλότερη 
Ποιότητα 

Πιο συνεκτική και υψηλότερη ποιότητα εμπειρίας για τον πελάτη 

5. Ποικιλία Ενισχύει την ένταξη και την ποικιλομορφία. 

 

Γιατί να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο; 

 

Να βελτιώσει το ταξίδι των πελατών, να το κάνει συνεκτικό, να κλείνει τα κενά, να διορθώνει 
τα τυφλά σημεία 

Για την ενίσχυση της διαφορετικότητας μεταξύ των πελατών 

Για τη βελτίωση της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ, ενισχύοντας τη συνοχή και τη δέσμευση 
στο εσωτερικό 

Να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα μέρη του CJM που χρήζουν βελτίωσης 

 

CJM Βήματα και Χρονοδιάγραμμα 
 

Υπάρχουν 7 βασικοί τομείς που πρέπει να αντιμετωπίσετε σχετικά με το CJM σας σχετικό και 

αποτελεσματικό για εσάς. 

 

1 Σκοπός Τι θέλετε να επιτύχετε χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο; 

2 Συγκεντρών
ω 

Σε ποιους τύπους πελατών θέλετε να εστιάσετε; Τι σενάριο; Πού να κάνετε 
μεγέθυνση; 

3 Στόχος Ποιους θέλετε να εμπλέξετε; Σε ποιες ομάδες να απευθυνθείτε; Μπορεί 
αυτό να γίνει διαδικασία συνιδιοκτησίας; Αν ναι, πώς; 
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4 Δεδομένα Ποια δεδομένα υπάρχουν ήδη για το CJM; Τί έχεις? 

5 Ερευνα Πώς να συλλέξετε τα δεδομένα και τις πληροφορίες που χρειάζεστε; Τι 
εργαλεία; 

6 Μεγάλη 
εικόνα 

Πώς να κερδίσετε τη μεγάλη εικόνα για να ξέρετε τι να βελτιώσετε; 

7 Δράση Χρησιμοποιήστε όλες τις παραπάνω απαντήσεις για να αναλάβετε δράση 
και να το δοκιμάσετε. 

 

Αυτό θέλει πολλή δουλειά; 

 

Εξαρτάται πολύ από το πώς θα απαντήσετε στις επόμενες ερωτήσεις: 

 

● Πόσο εύκολα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες για κάθε στάδιο 

του CJM; Επιπλέον, θέλετε να σχεδιάσετε ολόκληρο το CJM ή απλώς να εστιάσετε σε μια 

πτυχή; 

● Πόσο εύκολο είναι να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που χρειάζεστε; 

● Σε ποιο βαθμό μπορείτε να εμπλέξετε τους συνεργάτες σας; 

● Η δημιουργία πρωτοτύπων και η δοκιμή που θέλετε να εφαρμόσετε περιλαμβάνει νέες 

στρατηγικές μάρκετινγκ και επικοινωνίας ή για να βελτιώσετε αυτό που ήδη υπάρχει; 

 

Ένα εύκολο σενάριο υποδηλώνει ότι μερικά άτομα από την ομάδα σας συμμετέχουν σε μερικές 

συναντήσεις σε διάστημα δύο εβδομάδων για την επίτευξη του στόχου. Ωστόσο, εάν χρειάζεστε 

έρευνα, έρευνες, εστιασμένες ομάδες κ.λπ. 3 μήνες θα μπορούσαν να είναι ρεαλιστικοί. Αλλά, εάν 

θέλετε να προσθέσετε δοκιμές και πρωτότυπα μιας νέας στρατηγικής μάρκετινγκ, σκεφτείτε κατά 

μέσο όρο 6 μήνες. Ανεξάρτητα, η λήψη είναι εύκολη και απλή βήμα προς βήμα. 

 

Και τώρα, ετοιμάστε την βαλίτσα σας για το ταξίδι 
 

Σκοπός 

 
Το πρώτο βήμα είναι να διευκρινίσετε για ποιο σκοπό χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο και τα 
αποτελέσματα που θέλετε να κερδίσετε. Ίσως βλέπετε την ανάγκη να βελτιώσετε κάτι που 
προσφέρει η startup σας και πώς το επικοινωνείτε. Ίσως κάποιος συνεργάτης έκανε μια 
παρατήρηση σχετικά με τη διαφοροποίηση; Το CJM απαιτεί προσπάθεια και ξεκάθαρο στόχο. 
Μόλις γίνει αυτό ξεκάθαρο, θα πρέπει να επιλέξετε το σωστό άτομο στο οποίο θέλετε να εστιάσετε. 
μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλά, αλλά αυτό θα το κάνει πιο περίπλοκο, αν και θα μπορούσε 
να σας προσφέρει μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ διαφορετικών προσώπων και να βρείτε 
καθολικά και προσαρμοσμένα στοιχεία για τη στρατηγική σας. 
Είναι επίσης μια σημαντική απόφαση εάν θέλετε να εξετάσετε ολόκληρο το CJM σας ή απλώς να 
εστιάσετε σε μια πτυχή, επίγνωση για παράδειγμα, ή σε ένα συγκεκριμένο σενάριο ή σημεία 
επαφής, αυτό θα καθορίσει και θα ξεκαθαρίσει τη δουλειά που έχετε μπροστά σας. 
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Χρόνος 
 
Το δεύτερο βήμα είναι ένα σχέδιο χρόνου και δράσης, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που 
χρειάζεστε και διαθέτετε. Ξεκινήστε εμπλέκοντας την ομάδα σας, τους συνεργάτες καθώς και τις 
ομάδες με τις οποίες θέλετε να προσεγγίσετε, συν-καθορίστε και δηλώστε τον σκοπό και το 
όφελος του CJM μεταξύ τους, καθώς και στην ομάδα-στόχο που έχετε ήδη προσεγγίσει. Δείξτε 
πώς η συμμετοχή σε μια συν-δημιουργία CJM βασίζεται σε κοινά ενδιαφέροντα και δημιουργεί 
καταστάσεις win-win, επισημαίνοντας καθήκοντα και ρόλους, ενθαρρύνοντας την ιδιοκτησία και 
καθιστώντας τη μια συμμετοχική διαδικασία. Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι καλύπτονται όλες οι γνώσεις 
και οι γνώμες. 
 

 

 

 

Δεδομένα 

 

Υπάρχει ήδη ένα CJM, το οποίο δεν γνωρίζετε ακόμη. Αλλά οι πελάτες σας το κάνουν επειδή το 

πέρασαν και δεν είχατε τον έλεγχο. Είναι καιρός να συγκεντρώσετε όσα περισσότερα δεδομένα 

μπορείτε για το τι υπάρχει και την κατάστασή του, ώστε να λάβετε τις αποφάσεις σας βασισμένες 

σε στοιχεία και να αποφύγετε υποθέσεις. Εφαρμόστε τα εργαλεία και τους πόρους από αυτό το 

εγχειρίδιο. 

 

Πού να το ψάξω; 

 

 
 

ΜΕΣΑ 

Για να κατανοήσετε την «παιδική χαρά» θα χρειαστείτε: σχέδια 
εργασίας, προϋπολογισμό, επιχειρησιακές εκθέσεις, εγχειρίδια, 
κανονισμούς και νόμους και επίγνωση των δυνατοτήτων και των 

περιορισμών από την εσωτερική σας οπτική γωνία 

Εσωτερικά δεδομένα και αναφορές από τις δραστηριότητες μάρκετινγκ, 
όπως αναλυτικά στοιχεία από κανάλια, εργαλεία αυτοματισμού, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Εσωτερικά δεδομένα και αναφορές 

 

 

 
 

ΕΞΩ 
ΑΠΟ 

Σχόλια πελατών μέσω φορμών αξιολόγησης, αναρτήσεων στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και αναφορών 

Έρευνα γραφείου, δεδομένα και στατιστικές και στοιχεία 

Συνεντεύξεις, Έρευνες, Ομάδες Εστίασης 

 

Τι θα λέγατε για τη Συν-Δημιουργία; 
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Η από κοινού δημιουργία ενός CJM είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, πρώτα απ 'όλα αυτή είναι μια 
ευκαιρία να εμπλέξετε τους συνεργάτες και τους συνεργάτες σας, αυξάνοντας τον όγκο των 
δεδομένων στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να σας δώσει επιπλέον μυαλό για να 
σκεφτείτε τα διάφορα βήματα CJM και τι μπορείτε κάντε για αυτό. Δεύτερον, η συν-δημιουργία 
ενός CJM είναι ένα εργαλείο μάρκετινγκ από μόνο του, καθώς μπορείτε να εμπλέκετε τους 
πιθανούς πελάτες σας να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν, ενώ μπορείτε ακόμη και να 
ενισχύσετε το ανήκειν και την αφοσίωση. Μπορείτε πραγματικά να οργανώσετε ένα εργαστήριο 
συν-δημιουργίας που περιλαμβάνει διαφορετικούς ενδιαφερόμενους. 
 

● Στείλτε εκ των προτέρων ένα πακέτο πληροφοριών στους συμμετέχοντες, με ατζέντα και 
επεξήγηση του CJM και πρόσβαση στα δεδομένα που θέλετε να παρέχετε για τη 
δημιουργία του CJM σας. 

● Προετοιμάστε το χώρο του εργαστηρίου, διαθέστε ερευνητικά δεδομένα, μερικά σταθερά, 
μερικά σνακ ή κάντε το online. 

● Όταν ξεκινάτε, εισαγάγετε τον σκοπό της επιλεγμένης περσόνας, το σενάριο, τη λογική 
του CJM και το χρονοδιάγραμμα του εργαστηρίου. 

● Αφήστε όλους να συμμετάσχουν σε έναν καταιγισμό ιδεών για να συμπληρώσετε τον 
Χάρτη ταξιδιού πελατών, βήμα προς βήμα. Και ομαδοποιήστε ιδέες επί τόπου. 

● Διευκολύνετε μια συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τα hot spots του CJM, 
ειδικά τα Pain-Points και τα Points-of-Delight, για να βρείτε κενά στο Ταξίδι. Αυτό θα 
βοηθήσει στον εντοπισμό ευκαιριών όπως νέα σημεία επαφής, αλλαγή της αλληλουχίας 
τους, προσαρμογή της επικοινωνίας. 

● Αξιολογήστε μαζί το εργαστήριο και συμφωνήστε για τα επόμενα βήματα και τις εργασίες 
για να συνεχίσετε να δημιουργείτε από κοινού. 

● Συνοψίστε τα αποτελέσματα και στείλτε τα με email στους συμμετέχοντες. 
● Με την ομάδα σας να αντλεί συνέπειες από τα αποτελέσματα, κάντε σχέδια δράσης και 

δείκτες εκ των προτέρων για να μετρήσετε την επιτυχία. Σκεφτείτε πώς να προσεγγίσετε 
τη σχεδιαστική σκέψη - Ενσυναίσθηση, Έρευνα, Ορισμός, Ιδεασμός, Πρωτοτυποποίηση, 
Δοκιμή (επιστροφή όταν χρειάζεται) 

 
 

*Φύλλο εργασίας, Οδηγίες, Πρότυπα  
Teaser βιβλίου εργασίας, η πλήρης έκδοση είναι διαθέσιμη για τους συμμετέχοντες σε 

μαθήματα κατάρτισης 

 

Δεδομένα: 

 

Ανατρέξτε στα δεδομένα που πρέπει να συλλεχθούν εξωτερικά και πώς να το κάνετε. Οι έρευνες 
και οι ομάδες εστίασης είναι 2 εξαιρετικά εργαλεία που μπορείτε να εφαρμόσετε για να μάθετε τα 
κύρια σημεία επαφής των πελατών σας μαζί σας και ποια κανάλια επικοινωνίας λειτουργούν. Οι 
έρευνες σάς παρέχουν μεγάλους όγκους επιφανειακών δεδομένων, οι ομάδες εστίασης σάς 
επιτρέπουν να εξετάζετε συγκεκριμένα θέματα κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό και είναι καλές 
για τη δοκιμή υποθέσεων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε για να εξερευνήσετε τα ακόλουθα: 
 

❖ Ποια είναι τα δημοφιλή σημεία εισόδου στην επωνυμία σας; 

❖ Τι κάνουν μετά οι πελάτες αφού πρώτα ακούσουν για εσάς; 

❖ Τι τους πείθει να σκεφτούν την αγορά και τι τους αποθαρρύνει; 

❖ Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν πραγματικά να πάρεις αυτή την απόφαση; 
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❖ Τι θα τους παρακινούσε να γίνουν πιστοί πελάτες; 

❖ Ποιες είναι οι προτιμήσεις επικοινωνίας τους (κανάλια, εργαλεία, γλώσσα κ.λπ.) 

❖ Πώς αντιλαμβάνονται την υπάρχουσα προσφορά επικοινωνίας και υποστήριξης; 

❖ Τι υποστήριξη χρειάζονται; 

❖ Ποια είναι τα κύρια «σημεία πόνου» και «σημεία απόλαυσης» στο ταξίδι των πελατών 
τους; 

❖ Ποιον ξέρουν ότι θα μπορούσε να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας, 
αλλά δεν το κάνουν 

 

Ερευνες: 
 

Ξεκινήστε προσδιορίζοντας με σαφήνεια τι ακριβώς θέλετε να μάθετε με την έρευνα. Στη 

συνέχεια ορίστε ανάλογα : 

 

Ερώτηση Στόχος ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Αποτέλεσμα 
(σημειώστε τα 
αποτελέσματά σας) 

Πόσους ερωτηθέντες 
χρειάζεστε; 

( ελάχ./μέγιστο ) ● Ρεαλιστικός 
● Χρονικό 

διάστημα 
 

Απαντήσεις που 
ελήφθησαν και 
πληρότητα . 

Πού να διαδοθεί η 
έρευνα για να 
προσεγγίσετε τους 
σωστούς ερωτηθέντες; 
Είναι το κατάλληλο 
εργαλείο για τη σωστή 
ομάδα; 

( κανάλια που 
χρησιμοποιούνται)  

● Λίστα με τα 
κανάλια που 
χρησιμοποιούντ
αι. 

● Απόδειξη ότι 
αυτά είναι τα 
σωστά κανάλια 

Αναλύστε την 
αποτελεσματικότητα 
κάθε καναλιού . 

Υπάρχει εισαγωγή, 
προσανατολισμός και 
προθεσμία; 

( σαφήνεια και μήκος 
κειμένου ) 

● Παρούσα 
εισαγωγή και 
προσανατολισμ
ός 

● Η προθεσμία 
είναι σαφής για 
την έρευνα και 
τις 
συνοδευτικές 
αναρτήσεις 
κειμένου 

Σε ποια περίοδο ήρθαν 
οι περισσότερες 
απαντήσεις; Ποιο 
κανάλι ήταν το πιο 
δημοφιλές;  
 

Συμμόρφωση με τον 
GDPR και διαφάνεια 
χρήσης δεδομένων 

( παρουσία προστασίας 
απορρήτου/δεδομένων 
και χρήση, για τη 
συγκεκριμένη ομάδα 
στόχο ) 
 

● Συμφωνία για 
τον GDPR 

● Συμφωνία για 
τη χρήση 
δεδομένων 

Όλοι οι ερωτηθέντες 
συμφωνούν για την 
προστασία και τη χρήση 
των δεδομένων . 

Σαφής δομή, σύντομες 
προτάσεις, όχι πάρα 

( πώς και με ποιον 
δοκιμάστηκε η έρευνα ) 

● Δοκιμασμένο 
μήκος 

Σχόλια που ελήφθησαν 
από τους ερωτηθέντες 
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πολλές ερωτήσεις και 
στο σημείο; 

● Σαφήνεια και 
στο σημείο 
δοκιμασμένο 

πιλοτικού τεστ σχετικά 
με την ποιότητα και τη 
σαφήνεια της φόρμας. 

Γλώσσα κατάλληλη για 
την ομάδα στόχο; 

( Η ορολογία είναι 
σαφής για την ομάδα-
στόχο ) 
 

● Έλλειψη 
ορολογίας 

● Προσαρμοσμέν
η ορολογία 

Ποιοτική ανάλυση, πώς 
οι ερωτήσεις ταιριάζουν 
με την απάντηση . 
 

Σωστές ερωτήσεις για 
τις απαντήσεις που 
θέλετε; 

( ο εν λόγω στόχος 
μπορεί να παρέχει τις 
πληροφορίες που 
ζητάτε; ) 
 

● Σωστή επιλογή 
ποσοτικής ή 
ποιοτικής 
ερώτησης 

● Δυνατότητα 
πλαισίων 
κειμένου για 
επεξεργασία. 

Ποιοτική αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων 
 

Εύκολη ανάλυση και 
οπτικοποίηση των 
απαντήσεων; 

( Το εργαλείο που 
χρησιμοποιείται παρέχει 
αναλύσεις και 
οπτικοποίηση των 
αποτελεσμάτων ) 
 

● Διαθέσιμα 
γραφήματα. 

Περιλήψεις γραφικών 
που αναπτύσσονται 
αυτόματα  

Συλλέξατε επαφές και 
διαθεσιμότητα για 
πιθανές επακόλουθες 
ομάδες εστίασης; 

( Πόσα άτομα είναι 
διαθέσιμα για 
περαιτέρω επικοινωνία; 
) 
 

● Συμφωνία που 
θα 
επικοινωνήσου
με ξανά 

● Συμφωνία για 
συμμετοχή σε 
περαιτέρω 
βήματα 

Ποσότητα και ποιότητα 
(ποικιλομορφία) των 
διαθέσιμων επαφών . 

Ομάδες Εστίασης 

Κατά μέσο όρο, μια ομάδα 10 ατόμων για το πολύ 3 ώρες, ανάλογα με τον σκοπό, μπορείτε πάντα 

να έχετε περισσότερους γύρους. Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια για να 

συμμετάσχουν, επομένως σκεφτείτε κάποια αποζημίωση ή αναγνώριση και θέση. Έχοντας κατά 

νου την επιλογή να μείνετε σε επαφή ως πιθανή συμβουλευτική επιτροπή μάρκετινγκ. Στείλτε τις 

απαραίτητες πληροφορίες εκ των προτέρων, παρουσιάζοντας το πλαίσιο και τον σκοπό, και μια 

φορά μαζί δημιουργήστε μια ανεπίσημη και θετική ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια διευκολύνετε, 

καταγράψτε και κρατήστε σημειώσεις. 

Πρότυπο 

Τι τύπος ομάδας εστίασης είναι; ● Θεματική (εμβάθυνση συγκεκριμένου θέματος) 
● Συγκεκριμένες (σε μία ή μερικές μόνο πτυχές για 

τις οποίες θέλετε να μάθετε περισσότερα) 
● Γενικά (π.χ. εμφανίσεις στο σχέδιο CJM) 
● Προσανατολισμός ομάδας στόχου (από 

συγκεκριμένο πρόσωπο ή κοινότητα) 
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Πόσα άτομα συμμετέχουν;  

Ποιο είναι το υπόβαθρό τους;  

Ποιο θα ήταν το ιδανικό 
αποτέλεσμα αυτής της ομάδας 
εστίασης; Τι τύπο και ποσότητα 
πληροφοριών θέλετε; 

 

Ημερομηνία αποστολής 
προσκλήσεων και βασικών 
πληροφοριών και ημερομηνία 
και ώρα της Ομάδας Εστίασης 

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ - ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ - από ωω:λλ έως ωω:μ 

Το πρόγραμμα (δείγμα) ● (Γύρος εισαγωγής και καλωσορίσματος ) - Διάρκεια. 
● (Σκοπός και στόχοι της ομάδας εστίασης) - Διάρκεια 
● (Πρώτο σετ Q & A - λίστα) - Διάρκεια 
● (Σύνοψη/Ανασκόπηση ) - Διάρκεια 
● Διάλειμμα - διάρκεια 
● (Δεύτερη σειρά Q&A/ή δοκιμών - λίστα) - Διάρκεια 
● (Επαναλάβετε μέχρι να ολοκληρωθεί) 

Τι θα κάνετε για να 
αναγνωρίσετε τη συνεισφορά 
τους; 

 

Πώς μπορείτε να τους δώσετε 
ορατότητα; 

 

Είναι ενημερωμένοι για το 
απόρρητο και την προστασία 
δεδομένων και έχουν 
υπογεγραμμένες δηλώσεις 
αποποίησης; 

● Ναί 
● Οχι 

Θέλετε να μείνετε σε επαφή; Και 
για ποιο σκοπό; Πού αλλού 
μπορείτε να τους εμπλέξετε; 

 

Εργαστήριο Συν-Δημιουργίας 

Τα δύο παραπάνω βήματα είναι απαραίτητα ως προετοιμασία για τη λειτουργία ενός 

εργαστηρίου συν-δημιουργίας, εντός της επιχείρησής σας, με συνεργάτες και πελάτες και 

μπορεί ακόμη και να εμπλέξει την ομάδα-στόχο σας. Ίσως μπορείτε να το ξεκινήσετε ως μια 

εσωτερική διαδικασία για να είστε μαζί. (ακολουθήστε τις οδηγίες στο προηγούμενο κεφάλαιο) 

 

Ακολουθεί ένα δείγμα περίγραμμα προγράμματος για ένα εργαστήριο συν-δημιουργίας CJM 

 

Όνομα της Συνεδρίας CJM Co-Creation Workshop 
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Διάρκεια 3 ώρες 

Διαμεσολαβητής/οι (ονόματα του ατόμου/των υπευθύνων για την παράδοση) 

Χρειαζονται ΥΛΙΚΑ CJM παρουσίαση σταδίων και κατηγοριών, post-it, flip chart, 
υλικό γραφής (διαδικτυακός λευκός πίνακας, λογισμικό όπως το 
Miro) 

Υλικό φόντου 
(αποστέλλεται εκ των 
προτέρων στους 
συμμετέχοντες) 

Συνοπτικά αποτελέσματα και γραφήματα ερευνών και ομάδων 
εστίασης. ανάγνωση υλικού σχετικά με το Design Thinking και το 
Customer's Journey Mapping. Ημερήσια διάταξη της 
συνεδρίασης. 

Βήματα και Περιγραφή ● Καλωσόρισμα και Εισαγωγή 5-10” 
● Παρουσίαση του CJM. 10-15” 
● Σύνοψη των αποτελεσμάτων των ερευνών και των 

ομάδων εστίασης. 10-15” 
● Καταιγισμός ιδεών και κοινή συμπλήρωση χάρτη (Δείτε 

τα πλέγματα παρακάτω) 
● Διευκολύνθηκε η συζήτηση σχετικά με τον προσδιορισμό 

των «καυτών σημείων» των «σημείων πόνου» και των 
«σημείων απόλαυσης» σε κάθε στάδιο. 

● Διευκόλυνση εντοπισμού κενών 
● Εισαγάγετε τις «Ευκαιρίες» στη συζήτηση που μπορεί να 

υπάρχουν σε κάθε στάδιο ως βάση για την εισαγωγή 
σημείων επαφής. 

● Τακτοποιήστε τη σειρά. 
● Τελική ομαδοποίηση. 
● Κλείσιμο, αξιολόγηση και επόμενα βήματα. 10” 

Συμπεράσματα και 
Αποτελέσματα 

( Το αποτέλεσμα του εργαστηρίου και η αξιολόγηση ) 

Επόμενα βήματα ( επόμενα βήματα για τη χρήση αυτών των αποτελεσμάτων ) 
 

 

Πλέγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το εργαστήριο συν-δημιουργίας, για 

αναπαραγωγή ως διαδικτυακός πίνακας ή μέσω διαγραμμάτων: 

 

  Επίγνωση Θεώρηση Απόφαση και 
Ενσωμάτωση 

Σύμπλεξη Κράτηση Αφοσίωση 

ΑΙΤΙΑ Ερωτήσεις και 
Ανάγκες 

      

ΕΜΠΕΙΡΙ
Α 

Δράση / 
Αλληλεπίδρα
ση 

      

Σημεία 
επαφής 
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Συναισθήματα 
& Σκέψεις 

      

ΔΙΟΡΑΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ 

Σημεία 
απόλαυσης 

      

Σημεία Πόνου       

Υπευθυνότητ
α και 
Λειτουργία 

      

Ευκαιρίες       

 

Επεξήγηση για τις κάθετες κατηγορίες: 

 

ΑΙΤΙΑ: πρόκειται για τα κίνητρα, τις ερωτήσεις, τις ανάγκες και τα ερεθίσματα που προκαλούν 

τον (υποψήφιο) πελάτη να αλληλεπιδράσει με την επιχείρηση. 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: πρόκειται για το πώς βιώνουν οι (υποψήφιοι) πελάτες την αλληλεπίδραση με την 

επιχείρηση. Αποτελείται απο 

● Δράση/Αλληλεπίδραση: τι συμβαίνει στην πραγματικότητα; Π.χ. «ο πελάτης αναζητά 

ενεργά πληροφορίες». 

● Σημεία επαφής: πού λαμβάνει χώρα η δράση/αλληλεπίδραση; Π.χ. στον ιστότοπό σας. 

Συναισθήματα και σκέψεις: αυτό είναι κυριολεκτικά αυτό που αισθάνεται και σκέφτεται ο 

πελάτης σε αυτό το στάδιο του ταξιδιού του πελάτη. Για παράδειγμα: «Ουάου, αυτοί οι 

άνθρωποι ήταν πραγματικά φιλικοί και εξυπηρετικοί στο τηλέφωνο» ή «Θεέ μου, η 

αγορά πολλαπλών επιλογών απαιτεί πάρα πολλή προσπάθεια. Δεν είμαι σίγουρος ότι 

θέλω να επενδύσω τόσο πολύ χρόνο και προσπάθεια σε αυτό» ή «Χμ, οι μαρτυρίες που 

διάβασα από άλλους πελάτες με κάνουν πραγματικά να αμφιβάλλω αν μπορώ να 

βασιστώ στην ποιότητα του προϊόντος που θέλω να αγοράσω». 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: εδώ συγκεντρώνουμε πιθανές πληροφορίες για το Ταξίδι Πελατών, που θα 

μας επιτρέψουν να αντλήσουμε συνέπειες αργότερα. 

● Σημεία απόλαυσης: τι λειτουργεί καλά σε αυτό το στάδιο / σημείο επαφής; Εδώ ο 

πελάτης έχει μια ιδιαίτερα ευχάριστη και επιτυχημένη εμπειρία. 

● Σημεία πόνου (ονομάζονται επίσης «σημεία τριβής»): εδώ ο πελάτης έχει μια δύσκολη 

και δυσάρεστη εμπειρία, και μπορεί ακόμη και να εγκαταλείψει. 

● Ευθύνη και λειτουργία: πρόκειται για το ποιος μπορεί πραγματικά να επηρεάσει και/ή να 

διαχειριστεί αυτό το μέρος του Ταξιδιού ή αυτό το συγκεκριμένο σημείο επαφής. 

● Ευκαιρίες: εδώ μπορείτε να βάλετε τις πραγματικές ιδέες που παράγονται για να 

βελτιώσετε αυτό το μέρος του ταξιδιού για τον πελάτη. 

 

Αυτά τα ακόλουθα πλέγματα μπορεί να σας βοηθήσουν να ομαδοποιήσετε τα αποτελέσματα για 

κάθε φάση, προκειμένου αργότερα να επισύρετε τις συνέπειες και να κάνετε ένα σχέδιο δράσης: 
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

Αυτό λειτουργεί καλά  

Αυτό δεν λειτουργεί καλά  

Ιδέες για βελτίωση  

 

 

ΕΠΙΓΝΩΣΗ 

Αυτό λειτουργεί καλά  

Αυτό δεν λειτουργεί καλά  

Ιδέες για βελτίωση  

 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αυτό λειτουργεί καλά  

Αυτό δεν λειτουργεί καλά  

Ιδέες για βελτίωση  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ 

Αυτό λειτουργεί καλά  

Αυτό δεν λειτουργεί καλά  

Ιδέες για βελτίωση  

 

 



77 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Αυτό λειτουργεί καλά  

Αυτό δεν λειτουργεί καλά  

Ιδέες για βελτίωση  

 

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Αυτό λειτουργεί καλά  

Αυτό δεν λειτουργεί καλά  

Ιδέες για βελτίωση  

 

 

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αυτό λειτουργεί καλά  

Αυτό δεν λειτουργεί καλά  

Ιδέες για βελτίωση  

 

Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε, όλοι επιβιβάζονται και ανάβει το πράσινο φως για να ξεκινήσει η 

χαρτογράφηση του ταξιδιού του πελάτη.. 

 

Συμπέρασμα 

 

Μπράβο, έχετε φτάσει στο τέλος αυτού του, ελπίζουμε ενδιαφέροντος και χρήσιμου εγχειριδίου 

που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε με επιτυχία τις στρατηγικές μάρκετινγκ και γιατί όχι, ίσως 

δημιουργήσετε μερικές νέες βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του πράσινου μάρκετινγκ κατά την 

προώθηση της πράσινης εκκίνησής σας. 

Μια τελευταία σημείωση, σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να έχετε βρει κάποια στοιχεία μάρκετινγκ 

που έκαναν τη μύτη σας να συσπάται και να αμφισβητεί το ηθικό και βιώσιμο περιεχόμενό του, 
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Σκοπός μας εδώ ήταν να σας δείξουμε την πραγματικότητα του μάρκετινγκ σήμερα και μερικές 

ιδέες για το τι μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον, επομένως δεν χρειάζεται να θεωρούνται όλα ως 

σύσταση για χρήση, το αντίθετο, ξέρετε τι υπάρχει και λειτουργεί και πώς μέχρι τώρα, τότε μπορεί 

να είναι η ώρα να βρείτε καινοτόμες ιδέες για το πώς να φτάσετε σε αυτούς τους στόχους με 

καλύτερα μέσα. Τούτου λεχθέντος, θυμηθείτε τη χρυσή συμβουλή ότι «πρέπει να γνωρίζετε τους 

κανόνες για να τους παραβιάσετε». Σας ευχαριστώ για την ανάγνωση και την προσοχή σας και 

σας εύχομαι καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας. 

 

Ευχαριστίες 

 

Ευχαριστώ πολύ όλη την ομάδα του Strauss ATS για την πίστη και την αφιέρωση της καρδιάς, 

του μυαλού και της ψυχής στην επιτυχία του έργου GREENday KA2 Erasmus+, καθώς και στους 

εταίρους της κοινοπραξίας της Noored Usikonna Heaks που είχαν την υπομονή και τον χρόνο να 

διορθώσουν το περιεχόμενο και να προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές για τη βελτίωσή του, ιδίως 

στην Kelly Kurs· καθώς και τους εταίρους της κοινοπραξίας MeOut και Praxis για την αφοσίωσή 

τους στο σχεδιασμό και την ψηφιοποίηση αυτού του εγχειριδίου. Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες 

στον Moritz Bots PhD Dr. Στο Marketing and Communication για τις χρήσιμες συμβουλές και τα 

heads up, και στην ομάδα Rescogita Susie Nicodemi, Marcus Vrecer και Alina Shumna για τα 

στοιχεία και τη μεθοδολογία του Customer's Journey Mapping. 

 

 

Βιβλιογραφία και περαιτέρω ανάγνωση 
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