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Abstract: Social media strategy is a detailed plan that explains the tools, what social 

media accounts will be used, the main goals the company wants to 

satisfy, and gives an overview of a monthly social media posting calendar. 

 

A Social Media plan can help your company improve brand awareness, 

establish a relationship with customers, and outreach potential 

customers. 

 

The social media sites you will probably use are: Facebook, Instagram, 

Twitter, Tik Tok, Pinterest, Linked in, Youtube. 

 

In order to complete a social media strategy, you need to answer the 

following questions. 

What is your social media purpose and the goal of your brand? What role 

does social media play in your growth strategy? Who is the key target 
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audience? What Social Media do they use more often? What other 

brands, celebrities, or personalities does your audience follow? What 

brand voice do you choose? What are the top 3 communication messages 

that you need your audience to know? What do your competitors do and 

are they  better than you? What are your brand’s vision and goals?  

 

Every company must have a clear social media plan and goals to archive. 

The reporting and feedback are very crucial for social media success. 

Furthermore, every company must find the tools that are available to 

create, handle and monitor social media campaigns. 

 

Finally you need to establish your most important metrics and KPIs. In 

this article you will find the Key Performance Indicators for each social 

medium such as reach, engagement, conversions, hashtags, clicks and 

more. 
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Εισαγωγή 

Η εμφάνιση των social media που στηρίζονται στην εξάπλωση και ευρεία χρήση του διαδικτύου 

παρέχει τη δυνατότητα στον κάθε ένα να επικοινωνήσει μαζικά και να κάνει γνωστά στο ευρύ 

κοινό και ανταγωνιστικά τόσο τα προϊόντα του όσο και τις υπηρεσίες που παρέχει. Καθίσταται 

λοιπόν εμφανής ο αντίκτυπος αυτής της επικοινωνίας μεταξύ καταναλωτών στον χώρο της 

αγοράς και του εμπορίου, αφού πλέον είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης 

και καταναλωτή αλλά και μεταξύ καταναλωτών χωρίς τη διαμεσολάβηση ή τον άμεσο έλεγχο 

της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο δεσμός μεταξύ των καταναλωτών και 

ικανοποιείται η ανάγκη τους να ανήκουν σε μια ομάδα ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα.  

 

To Social Media Marketing εστιάζει τις προσπάθειες στη δημιουργία περιεχομένου, το οποίο 

πρέπει να προσελκύει την προσοχή και να ενθαρρύνει τους αναγνώστες να το μοιράσουν στα 

κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούν. Ένα μήνυμα/είδηση που διαδίδεται από χρήστη σε 

χρήστη, κατά πάσα πιθανότητα έχει απήχηση, γιατί φαίνεται να προέρχεται από μια αξιόπιστη 

– αμερόληπτη πηγή. 

Πριν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα Social Media Marketing, είναι πολύ σημαντικό να καταγραφούν 

οι συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί στόχοι της επιχείρησης.  

 Αύξηση των εσόδων από πωλήσεις υπηρεσιών 

 Αύξηση της επισκεψιμότητας 

 Αύξηση της αλληλεπίδρασης 

 Αύξηση του κοινού που ακολουθεί την ιστοσελίδα σε κάθε Social Medium 

 Δημιουργία Brand Awareness 

 Αύξηση μεριδίου αγοράς 
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Συγκεντρωτικά, στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το Social 

Media Marketing: 

 Τύποι περιεχομένου (άρθρο, video, εικόνα, δελτίο τύπου, event, παιχνίδι, εφαρμογή, 

εργαλείο, webinar, e-mail, e-book) 

 Θεματολογία περιεχομένου (ερώτηση, είδηση, οδηγός κάντο μόνος σου, έρευνα, trends 

κλπ.) 

 Πλατφόρμα (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram κλπ.) 

 Metrics (CPC, CPM, followers, κλπ.) 

 Στόχοι (branding, αύξηση followers, αύξηση leads, αύξηση πωλήσεων κλπ.) 

 Τρόπος γραφής, guidelines, γλώσσα επικοινωνίας, τρόπος επικοινωνίας, call to actions, 

κλπ. 

 

SOCIAL MEDIA PLAN  

Αφού αποφασιστεί η δραστηριοποίηση της επιχείρησης στα Social Media και η εφαρμογή ενός 

Social Media Marketing Project, πρέπει πριν από οποιαδήποτε άλλη κίνηση να κατασκευασθεί 

ένα πλάνο το λεγόμενο Social Media Plan, σύμφωνα με το οποίο θα πραγματοποιηθεί σταδιακά 

η εισχώρησή της στον κόσμο των Social Media. Το συγκεκριμένο πλάνο θα πρέπει να 

κατασκευασθεί με προσοχή και στην συνέχεια να αποτελέσει το πλαίσιο δραστηριοποίησης της 

επιχείρησης.  

To πλάνο Social Media περιλαμβάνει: 

 Ποια Social Media θα χρησιμοποιηθούν 

 Τρόπος & γλώσσα γραφής  (ενικός – πληθυντικός, αμεσότητα, χιουμοριστικός τόνος, CTA κλπ.) 

 Ώρες/Ημέρες/Συχνότητα δημοσιεύσεων σε κάθε μέσο 

 Είδος δημοσιεύσεων που θα ικανοποιήσουν τους στόχους (πχ. Photos, videos, links) 

 Keywords & Hashtags που θα χρησιμοποιηθούν 

 Θεματολογία δημοσιεύσεων σε κάθε μέσο 
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 Διαγωνισμούς 

 Social Media Calendar 

 

SOCIAL MEDIA 

Facebook 

Ένα από τα πιο γνωστά και γενικότερα αποδεκτό μέσω κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως είναι 

το Facebook. Η πλατφόρμα έχει πολλά χαρακτηριστικά που το καθιστούν αγαπημένο προορισμό 

για τους περισσότερους χρήστες. Είναι πλέον ενθαρρυντικό το γεγονός ότι κάθε επιχείρηση 

καθώς και σε ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες έχει εδραιωθεί μέσω των υποκαταστημάτων, με 

το καθένα από αυτά να πρέπει να κατέχει τουλάχιστον μια σελίδα με το όνομα της εταιρίας. Αν 

και αυτές οι σελίδες είναι συνήθως για εγγραφή, η κοινωνική ανταλλαγή περιεχομένου, έρχεται 

σε επαφή με νέους και υφιστάμενους πελάτες. Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν το 

κοινό για να μεταδώσουν τις πληροφορίες σχετικά με την προώθηση των προϊόντων και γενικά 

την προώθηση των επιχειρήσεων. Με βάση το περιεχόμενο της σελίδας, η επιχείρηση μπορεί 

να κερδίσει συνεχώς νέο κοινό επιτρέποντας την αύξηση της επισκεψιμότητάς της. 

Ειδικές ομάδες και chat rooms μπορούν επίσης να προσελκύσουν νέα μέλη που καταλήγουν να 

γνωρίζουν σχεδόν τα πάντα για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Στο Facebook συγκεκριμένων 

ομάδων υπάρχει η τάση να δημιουργούνται καλέσματα στους χρήστες ώστε να συζητούν και να 

εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους ή την εμπειρία τους από την 

ανάγνωση της ιστοσελίδας, διευκολύνοντας έτσι τον επιχειρηματικό εξορθολογισμό των 

υπηρεσιών προς τις προσδοκίες της αγοράς. 
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Twitter 

Με πάνω από 400.000 tweets ανά λεπτό και πάνω από ένα δισεκατομμύριο συνδρομές από 

τους χρήστες, το Twitter προσφέρει ένα εκτεταμένο στο κοινό για το κοινωνικό μάρκετινγκ. Η 

απαίτηση των εκατόν σαράντα χαρακτήρων που υπάρχουν στο twitter, καθιστά ευκολότερο να 

τραβήξει την προσοχή των συνδρομητών και να διασφαλίσει ότι διαβάζουν τις αναρτήσεις. Ως 

εκ τούτου, η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμεύσει ως πύλη για άλλες επιχειρηματικές 

πλατφόρμες, όπου ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων των επιχειρήσεων έχουν ήδη συζητηθεί 

και παρουσιαστεί. Τα tweets θα πρέπει να περιέχουν τις πιο σχετικές πληροφορίες με μια 

ιδιαίτερη μορφή παρουσίασης, ώστε να εξασφαλίστεί ότι οι αναγνώστες θα αναζητήσουν και 

να θα ψάξουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το tweet. 

  

Ο καλύτερος τρόπος για να διαβιβάσουμε πληροφορίες με αυτή την στρατηγική είναι με τη 

σύνδεση του λογαριασμού των επιχειρήσεων twitter σε άλλους λογαριασμούς κοινωνικών 

μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό εξασφαλίζει ότι αυτό που είναι κοινό σε άλλους δικτυακούς 

τόπους, γίνεται αυτόματα και μοιράζεται με τους χρήστες στο Twitter ακολουθώντας το 

συνοδευτικό σύνδεσμο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες από την 

πρωτογενή πηγή ενέργειας. 

 

Youtube 

Σύμφωνα με τις στατιστικές, η πλατφόρμα αυτή χαρακτηρίζεται από την δυνατότητα προβολής 

περίπου 48 ωρών βίντεο ανά λεπτό σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα βίντεο έχουν σχετικά πάνω από 

ένα εκατομμύριο προβολές σε ένα λεπτό, το οποίο μεταφράζεται σε πάνω από ένα 

δισεκατομμύριο τηλεθεατές του βίντεο YouTube σε μια μέρα. Αν και θεωρείται εν πολλοίς ως 

μια πλατφόρμα για οικιακούς χρήστες, στα μέσα ενημέρωσης, τους οργανισμούς και 

καλλιτέχνες του θεάματος, το YouTube προσφέρει μία καλή οδό μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις 

και τις εταιρίες που εισέρχονται στην αγορά. Κινούμενα μηνύματα και προσαρμοσμένα βίντεο 
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συνοδεύονται από σύντομες λεζάντες για τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα 

προσφέροντας μια ευκαιρία στους συνδρομητές να έχουν πρόσβαση στην επιχειρηματική 

πληροφόρηση. 

 

Instagram 

Αν και χαρακτηρίζεται ως μια πλατφόρμα που χρησιμοποιεί την εικόνα, η πλατφόρμα αυτή 

προσφέρει ένα καλό μέσο για μία εικονογραφική περιγραφή των προϊόντων και των υπηρεσιών 

που παρέχονται από την εταιρεία ή τον οργανισμό. Στη πλατφόρμα έχει ενσωματωθεί σήμερα 

ένα χαρακτηριστικό που υποστηρίζει σύντομο βίντεο το οποίο προσφέρει μια ευκαιρία για τις 

επιχειρήσεις να δίνουν σύντομες περιγραφές των υπηρεσιών τους προς τους χρήστες της 

πλατφόρμας. Μέσω του Instagram προσφέρονται ιδανικές λύσεις και πρότυπα που 

εξασφαλίζουν στην επιχείρηση την παραμονή στα επίκαιρα της πλατφόρμας, διατηρώντας 

παράλληλα ένα μεγάλο αριθμό ενεργών μελών, κινούμενοι πάντα στο ρυθμό των προϊόντων και 

των υπηρεσιών της. 

 

Snapchat 

Το Snapchat είναι μία δημοφιλής social εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων φωτογραφιών, 

βίντεο και κειμένου. Αυτό που την ξεχώρισε και την έκανε τόσο δημοφιλή στους νέους χρήστες, 

είναι το γεγονός πως τα μηνύματα τα οποία στέλνονται είναι αυτοκαταστρεφόμενα, δηλαδή 

έχουν μικρή διάρκεια ζωής για προβολή από τον παραλήπτη έως ότου διαγραφούν αυτόματα. 

Συνολικά, υπάρχουν πάνω από 100 εκατ. ενεργοί μηνιαίοι χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν το 

Snapchat για να στέλνουν μηνύματα προς τους φίλους τους, με την πλειοψηφία αυτών να 

είναι γυναίκες (70%) και κάτω των 25 ετών (71%). 

Σύμφωνα με έρευνα της NewsCred, η χρήση του Snapchat ειδικά σε ηλικίες μεταξύ 13-34 

ξεπερνά το 60% στην Αμερική. Αν μεταφράσουμε αυτό το ποσοστό χρήσης σε νούμερα, σημαίνει 

http://www.socialmedialife.gr/tag/snapchat
http://www.socialmedialife.gr/108943/snapchat-millennials/
http://newscred.com/
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ότι σχεδόν 9.000 φωτογραφίες ανεβαίνουν στο Snapchat ανά δευτερόλεπτο και γίνονται πάνω 

από 7 δισεκατομμύρια προβολές βίντεο. 

Επίσης μέσω της ίδιας έρευνας, διαπιστώθηκε ότι παρόλο που οι χρήστες είναι πάρα πολύ 

ενεργοί, δεν παρακολουθούν συχνά τα Discover Stories σε σχέση με τα Snap Live Stories τους – 

τα 2 εργαλεία που έχουν τα brands προς το παρόν για να επικοινωνήσουν με το κοινό τους. Για 

την ακρίβεια, παρατηρείται ότι περισσότεροι από τους μισούς χρήστες δεν παρακολουθούν 

καθόλου τα Discover Stories τους. 

 

Linkedin 

Το LinkedIn αποτελεί το σημείο συνάντησης όλων των επαγγελματιών. Πρόκειται συγκεκριμένα 

για ένα Κοινωνικό Δίκτυο, στόχος του οποίου είναι να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του 

κόσμου, κάνοντας τους πιο παραγωγικούς και καλύτερους στην εργασία τους. 

Η χρήση του LinkedIn έχει να κάνει κυρίως με την ενημέρωση γύρω από τις επαφές του χρήστη, 

τον κλάδο εργασίας του, κλπ., σε περισσότερο επαγγελματικό ύφος σε σχέση με τα υπόλοιπα 

Κοινωνικά Δίκτυα. Επίσης, χρησιμοποιείται ευρέως και για την αναζήτηση εργατικού δυναμικού. 

Εν μέσω αυξανόμενου φόβου για τις επόμενες αλλαγές στο News Feed, οι οποίες θα μειώσουν 

την επισκεψιμότητα παραπομπών για websites, οι διαχειριστές των social media εξετάζουν τις 

επιλογές τους και εξετάζουν διάφορες πλατφόρμες και εργαλεία για να τους βοηθήσουν να 

αντισταθμίσουν τις ενδεχόμενες μειώσεις.  

 

Social Media Brand Voice/ Tone (Τρόπος & γλώσσα γραφής):  

Υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας με το κοινό. Οι ιδιοκτήτες ιστοσελίδων συνήθως, 

μεταφέρουν τον ίδιο ύφος επικοινωνίας και γραφής άρθρων της ιστοσελίδας τους και μέσα στα 

social media. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε επιγραμματικά το ύφος και τον τρόπο γραφής που 

μπορούν να επιλεχθούν να έχουν οι ενημερωτικές ιστοσελίδες, τόσο μέσα στην αρθρογραφία 

τους, αλλά και μέσα στις δημοσιεύσεις τους στα social media. 

http://newscred.com/
http://www.socialmedialife.gr/tag/linkedin
https://www.socialmediatoday.com/news/facebook-announces-coming-news-feed-changes-which-will-reduce-the-reach-of/514662/
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Ύφος:  

 Χιουμοριστικό 

 Αυστηρό 

 Επιστημονικό 

 Καθημερινό 

 Φιλικό 

 Ενημερωτικό 

 Σοβαρό 

Γλώσσα επικοινωνίας: 

 Ελληνικά/ Αγγλικά  

Τόνος Επικοινωνίας: 

 Άμεσος 

 Ενικός/Πληθυντικός 

 Ενεργητικός/Παθητικός βαθμός 

 

Ώρες/Ημέρες/Συχνότητα δημοσιεύσεων σε κάθε μέσο 

Κάθε social medium έχει διαφορετικές ώρες/ημέρες και συχνότητες δημοσιεύσεων. Συνήθως 

για τις ενημερωτικές/ψυχαγωγικές ιστοσελίδες τα post σε όλα τα social media είναι καθημερινά. 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων διαφέρει, ανάλογα με την καθημερινή θεματολογία της 

ιστοσελίδας. Αν για παράδειγμα μια ιστοσελίδα ανεβάζει κάθε μέρα 20 νέα άρθρα, τότε 

συνήθως αντίστοιχος αριθμός είναι και αυτός των δημοσιεύσεων που κάνει στις σελίδες στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Από την άλλη πλευρά, η συχνότητα των δημοσιεύσεων στα 

υπόλοιπα social media (Youtube/Instagram) είναι μικρότερη και περιορίζεται στα 1-10 post την 

ημέρα. 
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Copywriting Guidelines – Τρόπος γραφής  

Social Media Post Lengths:   

Δεν υπάρχει κάποιος αυστηρός κανόνας (πέρα από τον περιορισμό των χαρακτήρων στο twitter) 

για το εύρος των χαρακτήρων στα social media.   

Ωστόσο προτείνουνται τα παρακάτω:   

 Twitter: 100 characters + a URL.   

 Facebook/Instagram: 40 characters + Headline. Σύντομο κείμενο με χρήση emoticons για 

να τραβήξουν την προσοχή του χρήστη στο news feed.   

 Web Page & Blog Post Title Tags: 

55 Characters προκειμένου να εμφανίζεται σωστά στο organic search & στα social 

media.  

 

Call To Action (CTA)  

To Call to Action αποτελεί ένα εικονίδιο/κουμπί ή link ή φράση με ένα λεκτικό που προτρέπει 

τον χρήστη να κάνει click προκειμένου να ολοκληρώσει μία ενέργεια, όπως μία αγορά, μία 

εγγραφή ή ένα download. Σκοπός του είναι να τραβήξει το ενδιαφέρον του χρήστη αλλά και να 

του εξηγήσει σύντομα και όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα τι θα συναντήσει μετά το click. Συνήθως 

τα συναντάμε σε ιστοσελίδες, landing pages και διαφημίσεις με banner. Το πιο απλό 

παράδειγμα είναι το «Διαβάστε περισσότερα». Παρακάτω θα αναλύσουμε τις καλύτερες 

πρακτικές που θα σας βοηθήσουν τα όμορφα τα CTA σας να αυξήσουν τις μετατροπές ή την 

επισκεψιμότητα μιας ενημερωτικής ιστοσελίδας.  

Παρακάτω υπάρχουν παραδείγματα CTA καθώς και σχέδιο template για πιο 

αποτελεσματικά call to actions. 

 

1. Ενεργητικό ρήμα + δημιουργία urgency 

πχ. Κατέβασε το Application τώρα, Γίνε συνδρομητής σήμερα! 
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2. Μοναδικότητα + Ενεργητικό ρήμα + δημιουργία urgency 

π.χ. Αποκλειστική προσφορά για συνδρομητές. Πρόλαβέ την για 2 ημέρες μόνο! 

3. Προσφορά + Ενεργητικό ρήμα + δημιουργία urgency 

π.χ. Δωρεάν e-book, Κατέβασέ το τώρα! 

Το τακτικό πλάνο προώθησης, αφορά στις ενέργειες που απαιτούνται για να υλοποιηθεί η 

γενικότερη στρατηγική μάρκετινγκ. Ένα τακτικό πλάνο προώθησης στα Social Media έχει σαν 

βασικούς στόχους. 

 

1. Να αναπτύξει τους στόχους και τις ενέργειες του blog / website σας 

2. Να καθορίσει τον χρόνο που η εταιρία σας θα επιλέξει να αφιερώσει στο κάθε μέσο 

3. Να καθορίσει τους στόχους ανά κοινωνικό μέσο δικτύωσης αλλά και τους τρόπους με 

τους οποίους διαφέρει το ένα από το άλλο 

4. Να καθορίσει τους πιο σημαντικούς δείκτες παρακολούθησης αποτελεσματικότητας 

5. Να αναπτύξει πως τα social media θα συσχετιστούν με την γενικότερη στρατηγική 

marketing 

 

Πριν ξεκινήσετε τις αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, πρέπει να λάβετε υπόψη σας 

ορισμένα σημεία δράσης:  

- Αντιστοιχίστε την κυριότητα κάθε καναλιού / στρατηγικής σε κάποιον εντός του 

οργανισμού σας. 

- Δημιουργήστε buyer personas και γνωρίστε ποια άτομα βρίσκονται σε ιστοσελίδες 

κοινωνικών μέσων.  

- Εκπαίδευση: οι ομάδες πωλήσεων να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 

την παραγωγή leads και την απόκτηση πελατών (πχ brands που θέλουν να διαφημιστούν 

στην ιστοσελίδα σας). 
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- Δημιουργήστε μια πολιτική κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και διανείμετε την στους 

υπαλλήλους σας.  

- Ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους να συμμετέχουν ενεργά στα κοινωνικά μέσα - μην 

φοβάστε να παρέχετε και κίνητρα αν χρειαστεί!  

 

Περιεχόμενα Πλάνου 

Παρακάτω παρατίθενται τα σημαντικότερα κεφάλαια ενός τακτικού πλάνου όπως και όλα τα 

πιθανά / ενδεικτικά θέματα και σημεία δράσης που μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτό. 

 

Πλάνο Social Media (Γενικά) 

 Επιλέξτε διαχειριστή social media καναλιών 

 Επιλέξτε πλατφόρμα δημοσιεύσεων (π.χ. Hootsuite) 

 Καθορίστε το πρόγραμμα δημοσιεύσεων  

 Καθορίστε τον τόνο (social media voice) 

 Επιλέξτε πλατφόρμα social sharing π.χ. GaggleAmp 

 

Facebook 

Στόχοι 

 Αύξηση αναγνωρισιμότητας  

 Αύξηση αλληλεπιδράσεων από τους αναγνώστες 

 Αύξηση αλληλεπιδράσεων με τους αναγνώστες 

 Αύξηση leads 

 Προώθηση events 

 Σωστό mix προώθησης μεταξύ links, άρθρων και ενδιαφέροντος / viral περιεχομένου 
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Σημεία Δράσης 

 Διαφήμιση posts (χορηγούμενα posts) 

 Δημιουργία  Facebook Tabs που λαμβάνουν περιεχόμενο αυτόματα από τα κανάλια 

social media 

 

Σημαντικοί Δείκτες 

 X αριθμός δημοσιεύσεων την ημέρα 

 Follows στην σελίδα 

 Likes 

 Αλληλεπίδραση (engagement) 

 Επισκεψιμότητα που προέρχεται από το Facebook 

 Απόκτηση leads μέσα από το Facebook 

 Απόκτηση πελατών (subscribers) από το Facebook 

 

Linkedin 

Στόχοι 

 Αύξηση αναγνωρισιμότητας  

 Αύξηση αλληλεπιδράσεων από τους αναγνώστες 

 Αύξηση αλληλεπιδράσεων με τους αναγνώστες 

 Αύξηση leads 

 Προώθηση events 

 Αλληλεπίδραση με Influencers 

 

Σημεία Δράσης 

 Δημιουργία και συσχέτιση με σχετικά groups  

 Ενθάρρυνση συμμετοχής εργαζομένων  
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 Παρακολούθηση και συμμετοχή σε Συχνές Ερωτήσεις (Q & A) 

 Δημιουργία διαφημίσεων (χορηγούμενες δημοσιεύσεις) 

 

Σημαντικοί Δείκτες 

 Αριθμός δημοσιεύσεων την ημέρα 

 Follows στην σελίδα 

 Αλληλεπίδραση (comments / likes / shares) 

 Συμμετοχή σε Groups  

 Απόκτηση leads μέσα από το Linkedin 

 Απόκτηση πελατών (subscribers) από το Linkedin 

 

Twitter 

Στόχοι 

 Αύξηση αναγνωρισιμότητας  

 Αύξηση αλληλεπιδράσεων από τους αναγνώστες 

 Αύξηση αλληλεπιδράσεων με τους αναγνώστες 

 Αύξηση leads 

 Δημιουργία φήμης 

 Segmentation των  Influencers και δημιουργία λιστών  

 Επικοινωνήστε με θέματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υποστηρίξετε την 

ομάδα εξασφαλίστε το follow-up 

 Παρακολούθηση και συμμετοχή σε σχετικές ερωτήσεις / συνομιλίες  

 

Σημεία Δράσης 

 Χρήση χορηγούμενων tweets   

 Χρήση pinned tweets 
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 Χρήση Twitter Lead Generation Cards  

Σημαντικοί Δείκτες 

 Αριθμός δημοσιεύσεων 

 Ακόλουθοι 

 Mentions 

 Retweets 

 Αριθμός λιστών 

 Χρήση Hashtag 

 Απόκτηση leads μέσα από το Twitter 

 Απόκτηση πελατών (subscribers) από το Twitter 

 Επισκεψιμότητα που προέρχεται από το Twitter 

 Αριθμός tweets που προστέθηκαν στα αγαπημένα 

 

Video (Youtube / Vimeo / Vine / Instagram Video) 

Στόχοι 

 Αύξηση αναγνωρισιμότητας  

 Viral Περιεχόμενο  

 Προβολή της εταιρικής κουλτούρας 

 Δημιουργία σειράς video  

Σημεία Δράσης 

 Προσδιορίστε τον υπεύθυνο εκτέλεσης των video 

 Επιλέξτε έναν οργανισμό παραγωγής 

 Προσδιορίστε τα κανάλια διανομής 

 Συμπεριλάβετε πελάτες, συνεργάτες και influencers στη δημιουργία βίντεο. 

Σημαντικοί Δείκτες 

 Views 
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 Shares 

 Επισκεψιμότητα που προέρχεται από Youtube (και υπόλοιπα μέσα video). 

 

Μέσα Διαμοιρασμού Φωτογραφιών (Instagram / Tumblr / Flickr / Snapchat) 

Στόχοι 

 Αύξηση αναγνωρισιμότητας  

 Αλληλεπίδραση με οπτικά στοιχεία 

 Προβολή της εταιρικής κουλτούρας 

 Προβολή events 

 Link / σύνδεση προς τον ιστότοπο  

 

Σημεία Δράσης 

 Προσδιορίστε τον υπεύθυνο εκτέλεσης των φωτογραφιών. 

 Αποφασίστε σχετικά με τις γενικές οδηγίες branding για την δημιουργία φωτογραφιών.  

 Ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους να συμμετέχουν και να μοιράζονται τις δικές τους 

φωτογραφίες με την χρήση του hashtag σας. 

 

Σημαντικοί Δείκτες 

 Επισκεψιμότητα που προέρχεται από Instagram (και υπόλοιπα μέσα φωτογραφίας) 

 Κοινοποιήσεις και Σχόλια 

 Προβολές φωτογραφιών 
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Διαφήμιση μέσω των Social Media 

 

1. Διαφήμιση μέσω Facebook 

Δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί για να αρχίσετε να διαφημίζεστε στο Facebook και στην Google. 

Με τις οδηγίες που παρατίθενται θα μάθετε πως μπορείτε να δημιουργήσετε διαφημίσεις για 

την κοινωνική σας επιχείρηση. 

Αρχικά πριν ξεκινήσετε την διαφήμιση θα πρέπει να επιλέξετε τον διαφημιστικό στόχο που 

θέλετε να επιτύχετε.  

Για να επιλέξετε τον κατάλληλο διαφημιστικό στόχο, απαντήστε στην ερώτηση «Ποιο είναι το 

σημαντικότερο αποτέλεσμα που θέλω να πετύχω με αυτήν τη διαφήμιση;». Μπορεί να είναι οι 

πωλήσεις στον ιστότοπό σας, οι λήψεις της εφαρμογής σας ή η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας 

της επωνυμίας σας. 

Τους στόχους της διαφήμισης μπορούμε να τους χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες: Σε γενικούς και 

σε ειδικούς.  

Γενικοί στόχοι: Αύξηση πωλήσεων,  μεριδίου της αγοράς και του κέρδους. Η διαφήμιση, αφού 

επηρεάσει τη συμπεριφορά, τη νοοτροπία, την προτίμηση ή και την διάθεση του λήπτη του 

μηνύματος, προσπαθεί να του πουλήσει κάτι επικερδώς. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι το 

μήνυμα δεν είναι αυτοσκοπός αλλά το μέσο για την εκπλήρωση του σκοπού. Η διαφήμιση 

πετυχαίνει το σκοπό της με τη διασπορά των πληροφοριών, την πλήρη ενημέρωση και την 

πειθώ. Έτσι, πολύ συχνά βλέπουμε έξυπνα μηνύματα να έχουν στη μετάδοση τους 

αποτελεσματικότητα μηδέν ή αρνητική προκαλώντας αντίθετα αποτελέσματα.  

Ειδικοί στόχοι: Πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και να απευθύνονται στις χιλιάδες των χρηστών 

που αποτελούν την αγορά στόχο. Μερικοί από αυτούς είναι οι εξής:  

 Να εισαγάγει μια νέα υπηρεσία/προϊόν ή μια νέα συμφέρουσα τιμή  

 Να κάνει launch την υπηρεσία ή το προϊόν σε μια νέα γεωγραφική περιοχή  

 Να αυξήσει το μερίδιο αγοράς  

 Να δημιουργήσει ιδανικό brand image προκειμένου να προσελκύσει νέους χρήστες κτλ 
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2. Διαφήμιση σε Facebook/Instagram/Messenger 

Η οικογένεια εφαρμογών και υπηρεσιών του Facebook υποστηρίζει πολλούς τύπους 

διαφημίσεων στο Facebook, το Instagram, το Audience Network και το Messenger. Κάθε 

διαφήμιση αποτελείται από  επιμέρους στοιχεία:  

 Το κοινό (σε ποιους προβάλλεται)  

 Το στόχο (πχ. Επισκέψεις, αγορές, κλπ.) 

 Τον οικονομικό προϋπολογισμό (budget) & τη διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας 

 Τη μορφή (πώς φαίνεται)  

 Την τοποθέτηση (σε ποια μέσα προβάλλεται) 
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Επιλογή Κοινού Στόχου 

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που γνωρίζετε για τα άτομα που θέλετε να προσεγγίσετε, όπως 

την ηλικία, την τοποθεσία και πολλά άλλα χαρακτηριστικά, επιλέξτε τα δημογραφικά στοιχεία, 

τα ενδιαφέροντα και τις συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν το κοινό σας. 

 

Βασικά Κοινά 

Οι επιλογές στόχευσης βασικών κοινών που προσφέρει το Facebook,  επιτρέπουν τη προσέγγιση 

ατόμων με βάση τα δημογραφικά στοιχεία, την τοποθεσία, τα ενδιαφέροντα και τις 

συμπεριφορές τους. 

 Δημογραφικά στοιχεία (η ηλικία, το φύλο, η προσωπική κατάσταση, η εκπαίδευση, η 

δουλειά, ο επαγγελματικός τίτλος και άλλα). 

 Τοποθεσία (Προσεγγίστε άτομα σε περιοχές όπου σας ενδιαφέρει να 

δραστηριοποιηθείτε. Μπορείτε ακόμα να δημιουργήσετε μια ακτίνα γύρω από ένα 

κατάστημα/χώρο/εκδήλωση για να προσελκύσετε περισσότερους χρήστες από κοντινές 

περιοχές). 

 Ενδιαφέροντα (προτιμήσεις, χόμπι, το αγαπημένο είδος ψυχαγωγίας και άλλα.) Π.χ. 

Μπορεί κάποιος να στοχεύσει άτομα που έχουν πρόσφατα αλληλοεπιδράσει με κάποια 

άλλη ανταγωνιστική ιστοσελίδα. 
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 Συμπεριφορά (αγοραστική συμπεριφορά, τη χρήση συσκευών και άλλες δραστηριότητες) 

Π.χ. Μπορεί κάποιος να στοχεύσει άτομα που έχουν πρόσφατα έχουν αγοράσει κάποια 

συνδρομητική υπηρεσία σε κάποια ιστοσελίδα. 

 Συνδέσεις (άτομα που έχουν συνδεθεί με τη Σελίδα, την εφαρμογή ή την εκδήλωσή σας 

στο Facebook, ή εξαιρέστε αυτά τα άτομα για να βρείτε νέα κοινά.) Για παράδειγμα, αν 

θέλετε να αυξήσετε τον αριθμό των ατόμων που έχουν δηλώσει ότι τους αρέσει η Σελίδα 

σας, μπορείτε να εξαιρέσετε από το κοινό σας τα άτομα που το έχουν κάνει ήδη.  

 

Προσαρμοσμένα Κοινά 

Προσεγγίστε άτομα που ήδη γνωρίζετε. 

Τα προσαρμοσμένα κοινά βοηθάνε να βρουν οι ιστοσελίδες τους υπάρχοντες χρήστες/πελάτες 

και τις επαφές τους στο Facebook. Η στόχευση ατόμων με τα οποία συνδέετε μια επιχείρηση 

ήδη στο Facebook δυναμώνει τις σχέσεις και μπορεί να ενισχύσει τις πωλήσεις. Για να γίνει αυτό 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί μία από τις παρακάτω τρεις πηγές για να δημιουργηθεί το 

προσαρμοσμένο κοινό. 

 

Παρόμοια κοινά 

Τα παρόμοια κοινά είναι ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος να συνδεθείτε με άτομα 

που είναι πιθανό να ανταποκριθούν στις διαφημίσεις σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε 

είναι να δημιουργήσετε ένα αρχικό κοινό το οποίο θα περιλαμβάνει άτομα που γνωρίζετε. Στη 

συνέχεια, οι διαφημίσεις σας θα βρουν απήχηση σε άτομα με κοινά ενδιαφέροντα και 

χαρακτηριστικά. 
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Τοποθετήσεις  

Στη συνέχεια, επιλέξτε πού θέλετε να προβάλετε τη διαφήμισή σας: στο Facebook, στο 

Instagram, στο Messenger, στο Audience Network ή σε όλα αυτά μαζί. Σε αυτό το βήμα μπορείτε 

επίσης να επιλέξετε την προβολή διαφημίσεων σε συγκεκριμένες φορητές συσκευές. 

 Ενημερώσεις του Facebook: Οι διαφημίσεις εμφανίζονται στις Ενημερώσεις για 

υπολογιστές στα άτομα που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο του Facebook από υπολογιστή. 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται στις Ενημερώσεις για φορητές συσκευές στα άτομα που 

χρησιμοποιούν την εφαρμογή του Facebook από φορητές συσκευές ή αποκτούν 

πρόσβαση στον ιστότοπο του Facebook μέσω ενός προγράμματος περιήγησης για 

φορητές συσκευές. 

 Ροή Instagram: Οι διαφημίσεις εμφανίζονται στη ροή για φορητές συσκευές στα άτομα 

που χρησιμοποιούν την εφαρμογή του Instagram σε φορητές συσκευές. Οι διαφημίσεις 

της ροής του Instagram εμφανίζονται μόνο στα άτομα που περιηγούνται στην εφαρμογή 

του Instagram. 

 Facebook Marketplace: Οι διαφημίσεις εμφανίζονται στην αρχική σελίδα του 

Marketplace ή στα άτομα που περιηγούνται στο Marketplace από την εφαρμογή του 

Facebook.  

 Ροές βίντεο στο Facebook: Οι διαφημίσεις με βίντεο προβάλλονται ανάμεσα στα 

οργανικά βίντεο στα περιβάλλοντα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για 

περιεχόμενο βίντεο στο Facebook Watch και στις Ενημερώσεις του Facebook. 

 Δεξιά στήλη του Facebook: Οι διαφημίσεις εμφανίζονται στη δεξιά στήλη του Facebook. 

Οι διαφημίσεις στη δεξιά στήλη εμφανίζονται μόνο στα άτομα που περιηγούνται στο 

Facebook από υπολογιστή. 

 Εξερεύνηση του Instagram: Οι διαφημίσεις εμφανίζονται κατά την εμπειρία 

περιήγησης, όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.  

 Εισερχόμενα Messenger: Οι διαφημίσεις εμφανίζονται στην αρχική καρτέλα του 

Messenger.  

 Facebook/Ιnstagram/Messenger Stories: Οι διαφημίσεις εμφανίζονται στις ιστορίες 

που δημοσιεύουν οι χρήστες στο Facebook/Instagram/Messenger.  
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 Βίντεο σε ροή στο Facebook: Οι διαφημίσεις εμφανίζονται σε βίντεο on demand, καθώς 

και στις live μεταδόσεις μιας επιλεγμένης ομάδας εγκεκριμένων συνεργατών στο 

Facebook.  

 Βίντεο IGTV: Οι διαφημίσεις εμφανίζονται σε περιεχόμενο βίντεο IGTV που έχουν 

ανεβάσει συμμετέχοντες δημιουργοί. 

 Instagram Reels: Οι διαφημίσεις εμφανίζονται στην καρτέλα Reels στο Instagram.  

 Αποτελέσματα αναζήτησης στο Facebook: Οι διαφημίσεις εμφανίζονται δίπλα σε 

συναφή αποτελέσματα αναζήτησης στο Facebook και στο Marketplace. 

 Χορηγούμενα μηνύματα στο Messenger: Οι διαφημίσεις εμφανίζονται σε μορφή 

μηνυμάτων στα άτομα που έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις μαζί σας μέσω Messenger.  

 Άμεσα άρθρα του Facebook: Οι διαφημίσεις εμφανίζονται στα Άμεσα άρθρα στην 

εφαρμογή του Facebook για φορητές συσκευές.  

 

Διαφημιστικές Μορφές 

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε ποια μορφή θα έχει η διαφήμισή σας, ανάλογα που θα 

προβληθεί. Μπορείτε να επιλέξετε να προβάλετε μία μόνο εικόνα ή ένα βίντεο στη διαφήμισή 

σας ή να χρησιμοποιήσετε μια πιο «ευρύχωρη» μορφή, κατάλληλη για πολλές εικόνες. 

 

   

https://www.facebook.com/business/ads/video-ad-format?ref=FBB_FacebookAds
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Προϋπολογισμός & Διάρκεια 

 

Μπορείτε να προβάλλετε διαφημίσεις στο Facebook, στο Instagram και στο Audience Network 

με οποιονδήποτε προϋπολογισμό. Το ακριβές κόστος για την προβολή της διαφήμισής σας 

καθορίζεται στις δημοπρασίες διαφημίσεων. Αρχικά ορίζετε τον προϋπολογισμό για τη 

διαφήμισή σας, δηλαδή το συνολικό ποσό που θέλετε να ξοδεύετε σε καθημερινή βάση ή που 

θέλετε να ξοδέψετε σε όλη τη διάρκεια της εκστρατείας. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον 

προϋπολογισμό σας οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης, ορίζετε μια προσφορά, δηλαδή το μέγιστο 

ποσό που είστε διατεθειμένοι να πληρώνετε κάθε φορά που κάποιος βλέπει τη διαφήμισή σας 

ή κάνει την ενέργεια που θέλετε. 

Υπάρχουν δύο τρόποι καθορισμού του κόστους: 

 Συνολικά έξοδα 

 Κόστος ανά αποτέλεσμα  

Τα συνολικά έξοδα ελέγχονται μέσω του προϋπολογισμού. Το κόστος ανά αποτέλεσμα 

ελέγχεται μέσω της στρατηγικής υποβολής προσφορών. (Αν δεν είστε σίγουροι για το ύψος της 

προσφοράς που πρέπει να υποβάλετε, μπορείτε να αναθέσετε στο Facebook να υποβάλει 

αυτόματα την προσφορά για εσάς, με στόχο την ομοιόμορφη κατανομή του προϋπολογισμού 

σας σε όλο το χρονικό διάστημα προβολής των διαφημίσεών σας.) Επιπλέον, το Facebook 

προσφέρει κι άλλους τρόπους για να είστε σίγουροι ότι δεν θα ξοδέψετε περισσότερα χρήματα 

απ' ό,τι θέλετε: 

https://www.facebook.com/business/help/214319341922580?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/business/help/1619591734742116?helpref=faq_content
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 Όριο εξόδων εκστρατείας. Ορίστε το μέγιστο ποσό που είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε 

για μια διαφημιστική εκστρατεία. 

 Όριο εξόδων λογαριασμού. Ορίστε το μέγιστο ποσό που είστε διατεθειμένοι να 

ξοδέψετε για όλες τις εκστρατείες σας. 

 

3. Διαφήμιση μέσω της Google  

Το AdWords έχει εξελιχθεί στη βασική πηγή εσόδων της Google.  Με το AdWords έχετε πολλούς 

τρόπους για να προσεγγίσετε τους ενδιαφερόμενους που στοχεύετε, όπως οι διαφημίσεις 

αναζήτησης βάσει κειμένου, οι διαφημίσεις προβολής με γραφικά, οι διαφημίσεις βίντεο 

YouTube ή οι διαφημίσεις εντός εφαρμογής για κινητά. 

 

Το ποσό που χρεώνεται ο διαφημιζόμενος καθορίζεται με βάση τον αριθμό των χρηστών που 

οδηγούνται επιτυχώς (PPC ‐ Pay Per Click), δηλαδή: 

 το κόστος ανά 100 κλικ (CPC)  

Η προσφορά κόστους ανά κλικ (CPC) σημαίνει ότι πληρώνετε μόνο για κάθε κλικ στις 

διαφημίσεις σας. Για τις καμπάνιες με προσφορά CPC, ορίζετε μια μέγιστη προσφορά 

κόστους ανά κλικ ή απλώς ένα "μέγ. CPC" - αυτό είναι το μέγιστο ποσό που προτίθεστε 

να πληρώσετε για ένα κλικ στη διαφήμισή σας (εκτός αν έχετε ορίσει προσαρμογές 

προσφορών ή χρησιμοποιείτε Ενισχυμένο CPC). 

 το κόστος ανά αγορά (CPA ‐ Cost Per Acquisition) 

Το CPA-στόχος είναι μια Έξυπνη στρατηγική προσφοράς του AdWords η οποία ορίζει 

προσφορές, για να σας βοηθήσει να λάβετε όσο το δυνατόν περισσότερες μετατροπές 

εντός του στόχου κόστους ανά απόκτηση πελάτη (CPA) που έχετε ορίσει. Χρησιμοποιεί 

προηγμένη μηχανική εκμάθηση, προκειμένου να βελτιστοποιεί αυτόματα τις 

προσφορές. Επίσης, παρέχει δυνατότητες υποβολής προσφορών κατά τη δημοπρασία 

που προσαρμόζουν τις προσφορές ειδικά για κάθε δημοπρασία.  

  το κόστος ανά 1000 προβολές (CPM) 

Η προσφορά CPM σημαίνει ότι πληρώνετε βάσει του αριθμού εμφανίσεων (πόσες φορές 

εμφανίστηκαν οι διαφημίσεις σας) που λαμβάνετε στο Δίκτυο εμφάνισης Google.  

 

https://www.facebook.com/business/help/481733105308636?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/business/help/141820733085330?helpref=faq_content
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Το Google προσφέρει επίσης στοχευμένη προς ιστοσελίδες διαφήμιση κειμένου, banner, 

εμπλουτισμένες διαφημίσεις και άλλα. Το πρόγραμμα AdWords καλύπτεται από τοπικά, εθνικά 

και διεθνή δίκτυα προβολής.  

 

 

 

Διαφημίσεις με λέξεις κλειδιά 

Το 2002, η Google εισάγει τη Διαφήμιση σε δίκτυο με λέξεις‐κλειδιά, όπου οι ιδιοκτήτες των 

ισοτόπων, μπαίνουν στο δίκτυο και αποδέχονται τη προβολή διαφημίσεων που προέρχονται 

από τη μηχανή αναζήτησης στα site τους και αμείβονται από αυτούς τους διαφημιστές που 

επιθυμούν να προβάλλονται τα μηνύματά τους εκεί. Τα έσοδα από τα χτυπήματα καταλήγουν 

στον ιδιοκτήτη του site και στη μηχανή αναζήτησης, με τον ιδιοκτήτη να λαμβάνει ακόμα και τα 

μισά, κάποιες φορές.  

Σε αυτό το είδος μάρκετινγκ, οι εταιρείες αγοράζουν λέξεις –κλειδιά μέσω διαδικτυακής 

δημοπρασίας, έτσι όταν κάποιος καταναλωτής πληκτρολογήσει τη συγκεκριμένη λέξη‐κλειδί, 

εμφανίζεται η διαφήμιση συνήθως στα δεξιά και στο πάνω μέρος της σελίδας. Επόμενο είναι 

πως όσα περισσότερα χρήματα διαθέσει μια επιχείρηση τόσο πιο πάνω στη λίστα τοποθετείται. 



 

 

27 

Τα διαφημιστικά μηνύματα της Google είναι σύντομα και αποτελούνται από έναν τίτλο 25 

χαρακτήρων, δύο γραμμές κειμένου των 35 χαρακτήρων έκαστη και μια διεύθυνση URL των 35 

χαρακτήρων επίσης.  

Το Google AdWords είναι μια online υπηρεσία διαφήμισης που λειτουργεί εν είδει δημοπρασίας 

για την προβολή ενός σύντομου διαφημιστικού μηνύματος.  

Το διαφημιστικό μήνυμα πρέπει να οδηγεί σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που ορίζει ο 

διαφημιζόμενες και εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης του Google Search για 

συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά.  

Όταν κάποιος ψάχνει για μια συγκεκριμένη λέξη‐κλειδί, η διαφήμισή της επιχείρησης 

εμφανίζεται στη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google αν έχει επιλέξει τη λέξη‐κλειδί για τη 

διαφήμισή της.  

Ολόκληρη η αυτοκρατορία της Google βασίζεται σε αυτήν την ικανότητα να ταιριάζει τις σωστές 

ιστοσελίδες, με τη σωστή σειρά προτεραιότητας, με μια δεδομένη φράση αναζήτησης. Όταν 

ξεκίνησε η Google, έδειχνε μόνο τα αποτελέσματα των υπολογισμών της. Το AdWords είναι ένα 

διαφημιστικό μέσο, το οποίο πληρώνεται με κλικ PPC (pay per click), σε αντίθεση με άλλες 

μορφές διαφήμισης, που η πληρωμή γίνεται μόνο για το αποτέλεσμα: επισκέπτες στον 

ιστότοπο.   

 

Διαφημίσεις στο δίκτυο εμφάνισης (Display Network, Gmail) 

Εκτός από το δίκτυο αναζήτησης (search) υπάρχει και το δίκτυο εμφάνισης (Display Network), 

το οποίο αποτελείται από sites συνεργαζόμενα του Google, που εμφανίζουν και αυτά τις 

διαφημίσεις Adwords υπό τη μορφή κειμένου, εικόνας, video ή flash animation. Δυο γνωστά 

συνεργαζόμενα Sites είναι το Gmail και το YouTube.  
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Οι διαφημίσεις στο δίκτυο εμφάνισης χρεώνονται είτε με βάση τα clicks, είτε με βάση τις 

εμφανίσεις (χρέωση CPM ‐ Cost per mille, δηλαδή κόστος ανά χίλιες θεάσεις).  

 

Το δίκτυο εμφάνισης λόγω του τεράστιου μεγέθους του είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο για 

branding! Οι κοινωνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συχνά τέτοιου είδους διαφημίσεις για να 

αυξήσουν την επισκεψιμότητα τους και να δημιουργήσουν brand awareness.  Τα ενημερωτικά 

portals μπορούν να επιλέξουν σε ποιες άλλες ιστοσελίδες ή applications του δικτύου της Google 

θέλουν να προβάλουν την διαφήμισή τους. Μπορούν να επιλέξουν να προβάλουν την 

διαφήμισή του σε σχετικά site που επισκέπτεται το target group  που θέλουν να στοχεύσουν ή 

ακόμη και να προβάλουν τις διαφημίσεις τους σε ανταγωνιστικά portals. Με εκατομμύρια 

ιστοτόπους, ειδησεογραφικές σελίδες, ιστολόγια και ιστοτόπους της Google, όπως το Gmail και 

το YouTube, το Δίκτυο προβολής Google προσεγγίζει το 90% των χρηστών του διαδικτύου σε 

όλο τον κόσμο. Με εξειδικευμένες λύσεις για τη στόχευση, τις λέξεις-κλειδιά, τα δημογραφικά 

στοιχεία και το επαναληπτικό μάρκετινγκ, μπορείτε να ενθαρρύνετε τους πελάτες να προσέξουν 

την επωνυμία σας, να εξετάσουν τα προϊόντα που προσφέρετε και να προβούν σε κάποια 

ενέργεια. 
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Διαφημίσεις με video - Υoutube 

Tο Youtube δεν είναι απλώς μία πλατφόρμα ή οποία μας επιτρέπει να βλέπουμε και να 

ανεβάζουμε βίντεο. Το Youtube είναι μια online κοινότητα που έχει τη δυνατότητα να 

προσελκύει ανθρώπους και να τους συνδέει μεταξύ τους, με προϊόντα και με brands μέσα από 

ιστορίες, όπως αυτές παρουσιάζονται μέσω των βίντεο, προσφέροντας μοναδικές δυνατότητες 

για μάρκετινγκ και διαφήμιση. 

 

 

Τα εργαλεία διαφήμισης που διαθέτει το Youtube είναι τα εξής:  

 Trueview In Stream: Είναι οι διαφημίσεις που προβάλλονται αυτόματα πριν ή κατά τη 

διάρκεια της προβολής του βίντεο του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να τις παρακάμψει μετά 

τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα προβολής τους. Ο διαφημιζόμενος πληρώνει εφόσον ο χρήστης 

δει τουλάχιστον τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα της διαφήμισης με το μοντέλο cost per view. 

Χρησιμοποιείται κυρίως από τα μεγάλα brands.  

 Banner Display: Αυτός ο τύπος διαφήμισης εμφανίζεται με ένα μικρό εικονίδιο AD στο 

κεντρικό μέρος και στο πάνω δεξιά μέρος των αποτελεσμάτων αναζήτησης του Youtube 

και προβάλλεται εφόσον ο χρήστης κάνει με τη βούληση του κλικ στο εικονίδιο της 

διαφήμισης. Ο διαφημιζόμενος πληρώνει εφόσον ο χρήστης κάνει κλικ με το μοντέλο cost 

per view. (http://rocketmarketinghub.com)  
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Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να προβάλουν μικρά video/εικόνες με ειδήσεις σε in 

stream/in display με στόχο να προσελκύσουν χρήστες στην ιστοσελίδα τους ή ακόμη να 

πουλήσουν μια υπηρεσία / προϊόν. 

 

Διαφημίσεις – προώθηση εφαρμογών 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν εφαρμογές συχνά τις προωθούν μέσα από τις 

μεγαλύτερες ιδιοκτησίες της Google, όπως στην Αναζήτηση, στο Google Play, στο YouTube και 

στο Δίκτυο προβολής Google.  

 

Οι διαφημίσεις μπορούν να εμφανίζονται στα προϊόντα Google. Σε αυτά περιλαμβάνονται η 

Αναζήτηση Google και το Google Play καθώς και οι συνεργάτες αναζήτησης, το YouTube, το 

Δίκτυο εμφάνισης Google, το AdMob και πολλοί ακόμη εκδότες που φιλοξενούν διαφημίσεις 

εφαρμογών. Δείτε ορισμένα από τα σημεία όπου μπορούν να εμφανίζονται οι διαφημίσεις: 

 

Δίκτυο αναζήτησης Google 

 

H Google αντιστοιχίζει τη διαφήμισή με όρους 

αναζήτησης που είναι σχετικοί με την εφαρμογή 

ή την κατηγορία όπου ανήκει. Το AdWords 

δημιουργεί τις λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιώντας 

διάφορες μεθόδους, μεταξύ των οποίων είναι η 

χρήση όρων αναζήτησης στο Google Play που 

έχουν οδηγήσει χρήστες στην εφαρμογή. 
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Google Play 

 Αποτελέσματα αναζήτησης του Google Play 

 Ενότητα σχετικών εφαρμογών του Google 

Play: «Μπορεί να σας αρέσουν επίσης» και 

«Σχετικά με αυτήν την εφαρμογή» 

 Αρχική σελίδα του Google Play: 

«Συνιστώνται για εσάς» 

Η Google εμφανίζει τις διαφημίσεις σε άτομα που 

αναζητούν όρους και εφαρμογές που σχετίζονται 

με την εφαρμογή σας. Επίσης, οι διαφημίσεις 

μπορούν να εμφανίζονται σε άτομα που 

επισκέπτονται τη σελίδα λεπτομερειών 

εφαρμογής μιας εφαρμογής που είναι παρόμοια με τη δική σας. 

 

YouTube 

Το AdWords μπορεί να εμφανίζει τις διαφημίσεις 

στο YouTube, όπου είναι πιο πιθανό να λάβουν κλικ 

και να γίνει λήψη της εφαρμογής σας. 
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Δίκτυο προβολής Google 

 Gmail 

 Άλλες εφαρμογές 

 Ενημερωτικοί ιστότοποι, ιστολόγια και 

άλλοι ιστότοποι για κινητά σε ολόκληρο το 

διαδίκτυο 

Οι διαφημίσεις μπορούν να εμφανίζονται εκεί 

όπου είναι πιο σχετικές στο Δίκτυο εμφάνισης 

Google, καθώς και μέσα σε άλλες εφαρμογές. Το 

AdWords θα επιλέγει τις βέλτιστες θέσεις 

εμφάνισης των διαφημίσεών, προκειμένου να 

λαμβάνετε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μετατροπών στα πλαίσια της προσφοράς CPA-

στόχου (κόστος ανά εγκατάσταση) που έχει ορίσει ο διαφημιζόμενος. 

 

 

 

 

 

 


