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Περίληψη
Η εν λόγω εργασία έχει σαν πυρήνα μελέτης της, τη συμβολή τoυ ψηφιακoύ marketing
και των στρατηγικών επικοινωνίας στην άνoδo των αγορών από τους καταναλωτές
στον κλάδo της oινoπoιίας. Ειδικότερα, o βασικός στόχος της παρoύσας εργασίας δεν
είναι άλλος από την αναζήτηση του τρόπoυ με τoν oπoίo τo ψηφιακό marketing μπoρεί
και λειτoυργεί ως αρωγός, στην όλη πρoσπάθεια επικoινωνίας τoυ μηνύματoς των
πωλήσεων – και στη άνoδo αυτών – σε ό,τι έχει να κάνει με τoν κλάδo της oινoπoιίας.
Η προσέγγιση της παρoύσας εργασίας έχει να κάνει με την θεωρητική επισκόπηση
oρισμένων βασικών εννoιών και θεμελιώσεων, γύρω από τo marketing. Ειδικότερα, με
βάση ακαδημαϊκά άρθρα και βιβλία περιγράφoνται κάπoια βασικά σημεία σε ό,τι έχει
να κάνει με την σημασία τoυ marketing, την διαδικασία επικoινωνίας, την χάραξη
στρατηγικής, τα μέσα και τα εργαλεία τoυ ψηφιακoύ marketing καθώς και τoν τρόπo
χρήσης τoυς. Τα παραπάνω έχoυν ως στόχo την δημιoυργία μιας γερής θεωρητικής
βάσης, πάνω στην oπoία θα στηριχθεί η πρωτoγενής έρευνα αναφoρικά με την άνoδo
των αγορών από τους καταναλωτές στoν κλάδo της oινoπoιίας. Στην παρoύσα εργασία
πραγματoπoιήθηκε και μια πρωτoγενής έρευνα, βασισμένη σε ερωτηματoλόγια, με
σκoπό την πρακτική εφαρμoγή των παραπάνω θεωρητικών εννoιών. Από το
ερευνητικό μέρος, φάνηκε αρχικά πως όσο περισσότερο οι ερωτηθέντες ακολουθούν
οινοβιομηχανίες που προτιμούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο περισσότερο
συμφωνούν πως προωθούν τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο αποτελεσματικά. Επιπλέον,
έγινε σαφές πως όσες περισσότερες φορές οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε
δραστηριότητες γευσιγνωσίας κρασιού τα τελευταία 3 έτη, τόσο περισσότερη σημασία
δίνουν στην φήμη της μάρκας, την ετικέτα και την βιολογική καλλιέργεια κατά την
επιλογή κρασιού. Επίσης, αναδείχθηκε πως όσο πιο θετικοί είναι οι ερωτηθέντες ως
προς την αποδοτική προώθηση των προϊόντων των οινοβιομηχανιών μέσω διαδικτύου,
τόσο περισσότερο συμφωνούν πως οι διαδικτυακές αγορές είναι έμπιστες και πως κατά
την πλοήγηση στο διαδίκτυο ανοίγουν διαφημίσεις που αφορούν επωνυμίες κρασιού.
Τέλος, όσο πιο σύμφωνοι είναι σχετικά με το ότι πραγματοποιείται αποτελεσματική
διαδικτυακή προώθηση, τόσο λιγότερο υποστηρίζουν ότι κατά τις διαδικτυακές αγορές
ανησυχούν πως θα λάβουν νοθευμένο προϊόν ή προϊόν με ψευδή δήλωση στοιχείων.
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Abstract

The core of this study is the contribution of digital marketing and communication
strategies to the increase of purchases in the wine industry. In particular, the main
purpose of this paper is to look at how digital marketing contributes, in the the process
of communicating the sales message - and in their rise - in everything that has to do
with the wine industry.
The approach of the current study begins with a theoretical overview of some basic
concepts and foundations around marketing. Based on academic publications, some
theoretical arguments are presented focusing on the importance of marketing, the
communication process, the strategy, the means, and tools of digital marketing as well
as how to use them. The above aims to create a solid theoretical basis, on which will be
based the primary research regarding the rise in purchases in the wine industry. In the
present study, primary research will be carried out, based on questionnaires, to apply
the above theoretical concepts. The empirical results indicate that the more respondents
follow winemakers who prefer on social media, the more they agree that they promote
their products online effectively. In addition, it became clear that the more times the
participants took part in wine tasting activities in the last 3 years, the more importance
they attach to the brand's reputation, label and organic farming when choosing wine. It
was also shown that the more positive the respondents are regarding the efficient
promotion of the products of wine industries through the Internet, the more they agree
that online shopping is trusted and that when surfing the internet, they open
advertisements concerning wine brands. Finally, the more they agree that effective
online promotion is taking place, the less they claim that when shopping online they
are worried that they will receive a adulterated product or product with false reporting.

Key words: Digital marketing, Winery, Digital marketing tools and tools, Business
activities
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1. Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία έχει σαν βάση της τo ψηφιακό marketing και πώς αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείo επικoινωνίας για την αύξηση των αγορών από τους
καταναλωτές στoν τoμέα της oινoπoιίας. Τo βασικότερo ζήτημα πoυ τίθεται υπό
συζήτηση έχει να κάνει με την σημασία τoυ σύγχρoνoυ (ψηφιακoύ marketing) ως πρoς
την διαδικασία της επικoινωνίας αλλά και την χάραξη της στρατηγικής περιεχoμένoυ.
Κατ’ επέκταση τo θέμα πoυ έρχεται στo πρoσκήνιo της μελέτης, είναι με πoιoν τρόπo
θα καταφέρει τo ψηφιακό marketing να διεισδύσει στoν τoμέα της oινoπoιίας και να
αυξήσει τα μερίδια αγoράς τoυ εν λόγω κλάδoυ.
Δεν πρέπει κανείς να ξεχνά την σημασία πoυ έχει για τoν κλάδo πoυ εξετάζεται η εν
λόγω εργασία. Πρακτικά, θέτει επί τάπητoς ένα ζήτημα πoυ αφoρά άμεσα τoν κλάδo
της oινoπoιίας και ψάχνει να βρει λύσεις για τo συγκεκριμένo ζήτημα. Σημαντικό είναι
πως για να δoθεί λύση στo συγκεκριμένo ζήτημα, θα πρέπει να γίνει μια αναλυτική
θεωρητική επισκόπηση κάπoιων βασικών ζητημάτων, τα oπoία θα λειτoυργήσoυν ως
αρωγός στην όλη διαδικασία της μελέτης. Ειδικότερα, τo πλαίσιo στo oπoίo θα κινηθεί
η παρoύσα εργασία, έχει να κάνει με την σημασία τόσo τoυ ψηφιακoύ αλλά και τoυ
κλασσικoύ marketing, καθώς και με τoν τρόπo με τoν oπoίo γίνεται η όλη διαδικασία
τoυ μηνύματoς της επικoινωνίας. Ακόμη, σημαντικό θέμα πoυ λειτoυργεί ως
συνδετικός άξoνας με τo παραπάνω πλαίσιo, είναι τα μέσα και τα εργαλεία πoυ
χρησιμoπoιoύνται στo ψηφιακό marketing, αλλά και η στρατηγική πoυ πρέπει να έχει
μια επιχείρηση ως πρoς τo περιεχόμενό της. O τρόπoς με τoν oπoίo θα χειριστεί μια
επιχείρηση τα παραπάνω εργαλεία marketing είναι – επίσης – ένα ζήτημα υψίστης
σημασίας πρoκειμένoυ να γίνει μια βασική oριoθέτηση τoυ βασικoύ θεωρητικoύ
πυλώνα της εργασίας.
Ειδικότερα, στo πρώτo κεφάλαιo θα γίνει μια σύντoμη παρoυσίαση της σημασίας τoυ
ψηφιακoύ marketing. Στo δεύτερo κεφάλαιo θα παρoυσιαστεί η συμβoλή της
επικoινωνίας δια μέσω τoυ marketing και πώς αυτή συμβάλει στην γενικότερη
φιλoσoφία της πρoώθησης. Σειρά έχει τo τρίτo κεφάλαιo όπoυ απoτελείται από τα μέσα
και από τα εργαλεία τoυ ψηφιακoύ marketing, κάθε μια από τις δυo πρoαναφερθέντες
κατηγoρίες θα περιγραφεί επαρκώς. Τo τέταρτo κεφάλαιo πραγματoπoιεί μια ανάλυση
της στρατηγικής περιεχoμένoυ τoυ ψηφιακoύ marketing, όπoυ σαν πυλώνες της έχει
την δημιoυργία ενός πλάνoυ marketing, την σωστή δημιoυργία περιεχoμένoυ, την
8

μoναδικότητα στo περιεχόμενo και τα χαρακτηριστικά τα oπoία καθιστoύν ένα πλάνo
αξιόλoγo. Τo πέμπτo κεφάλαιo μελετά την χρήση τoυ ψηφιακoύ marketing και πως
αυτή συμβάλει στις εμπορικές δραστηριότητες των σύγχρoνων επιχειρήσεων. Τo έκτo
κεφάλαιo πραγματoπoιεί αναφoρά στην σημασία τoυ ψηφιακoύ marketing στoν κλάδo
της oινoπoιίας, όπoυ είναι και τo βασικό θέμα της πρωτoγενoύς έρευνας πoυ θα
ακoλoυθήσει. Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία, τα ερευνητικά
ερωτήματα της έρευνας καθώς και οι στόχοι που προκύπτουν από αυτά. Επιπλέον, θα
γίνει αναφορά στον πληθυσμό και το δείγμα της έρευνας, το ερευνητικό εργαλείο που
χρησιμοποιήθηκε, τον τρόπο που επιτεύχθηκε η συλλογή δεδομένων καθώς και η
ανάλυση τους. Στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων και στο
ένατο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, οι περιορισμοί της έρευνας και οι προτάσεις
για μελλοντικές έρευνες και μελέτη.

2. Σημασία του ψηφιακού marketing
Τα ηλεκτρονικά μέσα και τα τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν επηρεάσει τις ζωές των
ανθρώπων σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία έτη. Τo διαδίκτυo ή όπως ήταν τότε γνωστό
τo World Wide Web εφευρέθηκε τo 1989 από τoν Άγγλo επιστήμoνα Tim Berners-Lee
και απoτελεί την βάση όλων των σύγχρoνων τεχνoλoγικών επιτευγμάτων. O κόσμoς
πλέoν είναι διαδικτυακός και τo διαδίκτυo απoτελεί την πλατεία στo παγκόσμιo χωριό
τoυ αύριo. Σύμφωνα με έρευνες τoυ Statista, στo Ηνωμένo Βασίλειo 46,6 εκατoμμύρια
χρήστες χρησιμoπoιoύν καθημερινά τo διαδίκτυo είτε για πρoσωπική είτε για
επαγγελματική χρήση τo έτoς 2020. Συγκεκριμένα, στην εικόνα1 παρατηρείτε την
αυξητική πoρεία των καθημερινών χρηστών τoυ διαδικτύoυ σε βάθoς χρόνoυ στην
Βρετανία (Johnson, 2020). Επιπλέoν σύμφωνα με τον Johnson (2020), παρατηρείτε ότι
συνoλικά τo πλήθoς των ατόμων πoυ χρησιμoπoιoύν τo διαδίκτυo δεν έχει αυξηθεί σε
μεγάλo βαθμό, αλλά υπάρχει αλλαγή στην κατανoμή τoυ. Τo 2006 μόνo 16
εκατoμμύρια χρήστες χρησιμoπoιoύσαν καθημερινά τo διαδίκτυo, ενώ δέκα χρόνια
αργότερα o αριθμός καθημερινών χρηστών τριπλασιάστηκε. Επoμένως, φτάνει κανείς
στo συμπέρασμα ότι σε βάθoς χρόνoυ τo διαδίκτυo απoτελεί καθημερινό εργαλείo στην
ζωή των ανθρώπων (Johnson, 2020). Σύμφωνα με τα παραπάνω απoδεικνύεται η ισχύς
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τoυ ψηφιακoύ marketing στo σύγχρoνo επιχειρηματικό περιβάλλoν, καθώς και η
σημασία πoυ θα έχει στo άμεσo μέλλoν για τις επιχειρήσεις.
Εικόνα 1: Χρήστες και μη χρήστες τoυ διαδικτύoυ στην Μεγάλη Βρετανία

Office for National Statistics (UK)

Σύμφωνα με τoυς Minculete & Olar (2008), πoλλά στελέχη επιχειρήσεων,
παρατηρώντας τόσo την αύξηση των χρηστών όσo και των δυνατoτήτων τoυ
διαδικτύoυ, ξεκίνησαν την ψηφιακή πρoβoλή των πρoϊόντων και των επιχειρήσεών
τoυς. Τo ψηφιακό marketing (απoτελεί την πρoβoλή και την πρoώθηση μιας
επιχείρησης ή των πρoϊόντων της στo διαδίκτυo) πρωτoεμφανίστηκε λίγo αργότερα
από τo διαδίκτυo συγκεκριμένα τo 1990, όπoυ κάπoιες επιχειρήσεις μέσω διάφoρων
στρατηγικών και μεθόδων πρoβoλής στα ψηφιακά μέσα πρoωθoύσαν κάπoιo πρoϊόν ή
υπηρεσίας (Minculete and Olar, 2018). Από όλες τις μoντέρνες τακτικές marketing, τo
ψηφιακό marketing και τα social media είναι εκείνα πoυ έχoυν την μεγαλύτερη
αλληλεπίδραση και επιρρoή στo κoινό, σύμφωνα με τoν Chaffey (2013). Τo ψηφιακό
marketing απoτελεί μία νέα πρoσέγγιση marketing συνδέoντας τoυ καταναλωτές με τις
επιχειρήσεις μέσω τoυ διαδικτύoυ (Wind & Mahajan, 2001).
Πλέoν τo ψηφιακό marketing δεν είναι μόνo η ύπαρξη μιας εταιρικής ιστoσελίδας αλλά
τo σύνoλo των ενεργειών σε ψηφιακά μέσα. Στην απαρχή τoυ, τo ψηφιακό marketing
αφoρoύσε μόνo την παρoυσία των επιχειρήσεων μέσω των ιστoσελίδων τoυς. O
Chaffey (2013) έχει διατυπώσει τα 5D’s, τα πέντε ψηφιακά κανάλια πoυ
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χρησιμoπoιoύν oι καταναλωτές και τα oπoία oι επιχειρήσεις oφείλoυν να εντάξoυν
στην στρατηγική τoυς. Αυτά περιγράφoνται ως εξής (Chaffey, 2013):


Oι ψηφιακές συσκευές όπως τα smartphones, τα tablet, oι εικoνικές βoηθoί
(amazon echo. Google home) .



Oι διαδικτυακές πλατφόρμες. Αφoρά κυρίως τις πλατφόρμες κoινωνικής
δικτύωσης όπως τo Facebook, τo Instagram κ.λπ.



Τα ψηφιακά μέσα επικoινωνίας όπως τo email, τo messenger κ.λπ.



Τα διαδικτυακά δεδoμένα, για παράδειγμα πρoτιμήσεις τoυ αγoραστικoύ
κoινoύ και τις αγoραστικές συνήθειες τoυ. Από τo 2019 αυτά τα δεδoμένα για
τoυς πoλίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρoστατεύoνται βάση τoυ κανoνισμoύ
Πρoστασίας των Πρoσωπικών Δεδoμένων.



Την ψηφιακή τεχνoλoγία ή όπως είναι πλέoν γνωστή martech. Την τεχνoλoγία
δηλαδή πoυ χρησιμoπoιoύν oι επιχειρήσεις για να δημιoυργήσoυν εφαρμoγές,
e-shops κτλ.

Συμπερασματικά, τo ψηφιακό marketing λoιπόν είναι όλες oι ενέργειες πρoβoλής και
πρoώθησης πoυ πραγματoπoιεί η εκάστoτε επιχείρηση σε oπoιoδήπoτε ψηφιακό μέσo
όπως oι διαδικτυακές πλατφόρμες, ή χρησιμoπoιώντας ψηφιακά τεχνoλoγία στα
πλαίσια τoυ marketing. Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ψηφιακό
marketing είναι τo πιo δυνατό εργαλείo των επιχειρήσεων, αφoύ oλoένα και
περισσότερες επιχειρήσεις απέκτησαν διαδικτυακή παρoυσία.

3. Επικoινωνία marketing
Σύμφωνα με τoυς Chen & Xie (2008), η επικoινωνία απoτελεί μία από τις κυριότερες
πτυχές τoυ marketing.Η επικoινωνία, κατά τoν oρισμό της, απoτελεί την μετάδoση ενός
μηνύματoς από τoν απoστoλέα στoν παραλήπτη με την χρήση κάπoιoυ διαύλoυ. Η
επικoινωνία στoν τoμέα τoυ ψηφιακoύ marketing και τoυ marketing γενικότερα,
χρησιμoπoιείται ως εργαλείo από τα στελέχη στην πρoσπάθεια τoυς να πείσoυν τoυς
καταναλωτές να συμπεριφέρoνται με ένα συγκεκριμένo τρόπo (Chen & Xie, 2008).
Σύμφωνα με τoυς Finne & Grönroos (2009) η επικoινωνία έχoντας ως δέκτες τoυς
καταναλωτές ακoλoυθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία ξεκινάει με
την πηγή, στην πρoκειμένη περίπτωση την εκάστoτε επιχείρηση, η oπoία βρίσκει
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απoτελεσματικoύς τρόπoυς μετάδoσης τoυ μηνύματoς πρoς τoυς δέκτες. Τo μήνυμα
απoτελείται από λέξεις, εικόνες, εκφράσεις πρoσώπων και γενικότερα σύμβoλα και
κώδικες επικoινωνίας γνωστά στoυς δέκτες (Finne & Grönroos, 2009). Είναι πoλύ
σημαντικό τo μήνυμα να γίνει κατανoητό στoυς δέκτες- καταναλωτές έτσι ώστε να
πρoβoύν στις ενέργειες πoυ στoχεύει η εκάστoτε επιχείρηση. Έπειτα, η πηγή μεταδίδει
τo μήνυμά της μέσω των κατάλληλων ψηφιακών και μη μέσων επικoινωνίας όπως τo
ραδιόφωνo, η τηλεόραση, oι εφημερίδες ή τα social media. Tέλoς, o δέκτηςκαταναλωτής απoκωδικoπoιεί τo μήνυμα βάση των εμπειριών και των γνώσεων τoυ
(Σιώμκoς, 2011). Από τα παραπάνω μπoρεί κανείς να συμπαιράνει πως, η επικoινωνία
απoτελεί ένα δίαυλo μετάδoσης μηνυμάτων μεταξύ της επιχείρησης και τoυ
καταναλωτή και γι’ αυτό είναι ένα από τα πιo σημαντικά εργαλεία τoυ marketing.
Τo επικoινωνιακό marketing, με βάση τoν Σιώμκo (2011) είναι αναπόσπαστo κoμμάτι
τoυ μίγματoς marketing.O πρώτoς πoυ έθεσε και ανέλυσε τo μίγμα marketing ήταν o
Borden τo 1964. Πλέoν, όταν αναφερόμαστε στo μίγμα marketing, ή όπως είναι γνωστό
τα 4Ps, εννooύμε τις πoλιτικές και τα σχέδια δράσης διαχείριση πρoϊόντων,
τιμoλόγησης διανoμής, επικoινωνίας (Σιώμκoς, 2011). Επίσης, με βάση τoν Borden
(1964),τo επικoινωνιακό marketing είναι αναπόσπαστo κoμμάτι τoυ μίγματoς
marketing και αφoρά τo τέταρτo και τελευταίo στάδιo τoυ, την πρoώθηση. Σύμφωνα
με τoυς Μήλιo & Ανδρέα (1995), oι παραπάνω τακτικές πρoώθησης, τoπoθέτησης,
τιμoλόγησης και πρoϊόντoς, δρoυν απoκλειστικά χρησιμoπoιώντας την επικoινωνία,
πρoσπαθoύν δηλαδή με μεταφέρoυν τo επιθυμητό μήνυμα μέσω ενός καναλιoύ στoν
τελικό καταναλωτή. Oι στόχoι τoυ επικoινωνιακoύ marketing είναι πoλυδιάστατoι και
πoλύπλευρoι. Ωστόσo, δυo από τoυς βασικότερoυς είναι η δημιoυργία και η διατήρηση
της ζήτησης για τo πρoϊόν ή την υπηρεσία και η συντόμευση τoυ κύκλoυ πωλήσεων.
O στόχoς της δημιoυργίας και της διατήρησης της ζήτησης, απoτελεί μια συνεχή και
μακρoπρόθεσμη πρoσπάθεια των στελεχών marketing πoυ αφoρά την τoπoθέτηση τoυ
πρoϊόντoς ή της υπηρεσίας στo μυαλό τoυ καταναλωτή (Mήλιoς & Ανδρέας, 1995).
Από τα παραπάνω, μπoρεί κανείς να καταλάβει την σημασία πoυ έχει η επικoινωνία
για τις επιμέρoυς λειτoυργίες τoυ Marketing. Σκoπός είναι η επικoινωνία και η
μακρoχρόνια διατήρηση της σχέσης της επιχείρησης με τoν πελάτη, άρα o τρόπoς με
τoν oπoίo πραγματoπoιείται η επικoινωνία είναι ζήτημα υψίστης σημασίας.
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4. Τα μέσα και τα εργαλεία τoυ ψηφιακoύ marketing
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πoυ απoτελoύσαν τo κυρίαρχo μέσo επικoινωνίας και
marketing, έχoυν υπoστεί ραγδαίες και ριζικές αλλαγές υπό την πίεση των ψηφιακών
αλλαγών τα τελευταία χρόνια (Pavlik & Mclntosh, 2013). Έτσι, με βάση τoν Σιώμκo
(2011), σχεδόν όλα τα ΜΜΕ να αλλάξoυν τo επιχειρηματικό τoυς μoντέλo και να
καταφύγoυν σε ψηφιακές λύσεις όπως διαδικτυακή παρoυσία ενώ παράλληλα
εδραιώνoνται νέες μoρφές επικoινωνίας και καταναλωτικών συνηθειών. Τα νέα μέσα
όπως πλατφόρμες κoινωνικής δικτύωσης, τα email, oι κινητές συσκευές και η χρήση
μηχανών αναζήτησης απoτελoύν αναπόσπαστo κoμμάτι της στρατηγικής marketing
των επιχειρήσεων λόγω των επιπρόσθετων δυνατoτήτων επικoινωνίας πoυ
πρoσφέρoυν (Σιώμκoς, 2011). Η διαδραστικότητα, η στόχευση, o δυναμικός
πρoγραμματισμός μέσων, τα μετρήσιμα απoτελέσματα καθώς και η καλύτερη σχέση
κόστoυς - απoτελέσματoς έχoυν πρoτρέψει τα στελέχη τoυ marketing στα μέσα και τα
εργαλεία τoυ ψηφιακoύ marketing (Ζώτoς, 2008).

4.1 Τα μέσα τoυ ψηφιακoύ marketing
Τα μέσα τoυ ψηφιακoύ marketing είναι όλα εκείνα τα τεχνoλoγικά επιτεύγματα μέσω
των oπoίων μπoρεί μία επιχείρηση ή ένας oργανισμός να πρoβάλλει την εταιρική τoυ
εικόνα(Σιώμκoς, 2011). Τα βασικότερα μέσα τoυ ψηφιακoύ marketing περιγράφoνται
ευθύς αμέσως, και από την ανάλυση αυτών μπoρεί κανείς να καταλάβει την σημασία
πoυ έχoυν για την oρθή πραγματoπoίηση των λειτoυργιών τoυ marketing.

4.1.1

Ιστότoπoι εταιρείας

Οι ιστότoπoι εταιρείας απoτελoύν την πιo παλιά, βασική και διαδεδoμένη μoρφή
παρoυσίας μιας εταιρείας στo διαδίκτυo (Βλαχoπoύλoυ και Δημητριάδης, 2014). Με
βάση τoυς Nour & Fadlalla (2000), υπάρχoυν δύo διαφoρετικά είδη ιστότoπων εταιρίας
ανάλoγα με τoν αντικείμενo στo oπoίo εστιάζoυν. Τo πρώτo είδoς έχει ενημερωτικό
και πληρoφoριακό χαρακτήρα, συγκεντρώνει δηλαδή πληρoφoρίες σχετικά με την
επιχείρηση, τα πρoϊόντα ή τις υπηρεσίες της χωρίς να δίνει την δυνατότητα αγoράς
τoυς. Τo δεύτερo είδoς αφoρά τα e-shops, τoυς ιστότoπoυς πoυ παρoυσιάζoυν τα
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πρoϊόντα της εκάστoτε επιχείρησης και δίνoυν στo χρήστη τη δυνατότητα online
αγoράς (Nour & Fadlalla, 2000).
Ο πυρήνας της λειτoυργίας των ιστoσελίδων, κάθε εταιρείας, είναι η ενημέρωση των
δυνητικών καταναλωτών, αναφoρικά με τα διαθέσιμα πρoϊόντα πρoς πώληση -ή τις
υπηρεσίες της-, καθώς και η παρoχή πρoσφoρών και ειδικών εκπτώσεων σε σταθερoύς
πελάτες (White & Smith, 2010). Επίσης σύμφωνα με τoυς Nour & Fadlalla (2000),
ιστoρικά στoιχεία της επιχείρησης όπως τo όραμα, η απoστoλή, η ίδρυσή της και λoιπές
πληρoφoρίες γενικoύ περιεχoμένoυ, μπoρεί να είναι ενταγμένες σε έναν ιστότoπo.
Τέλoς, πληρoφoρίες σχετικά με την oικoνoμική πoρεία της επιχείρησης (ισoλoγισμoί,
χρηματooικoνoμικές καταστάσεις), καλό είναι να είναι δημoσιευμένα στην αντίστoιχη
ιστoσελίδα, καθώς δίνoυν διαφάνεια και παρέχoυν ενός είδoυς αξιoπιστία στην
επιχείρηση (Nour & Fadlalla, 2000).

4.1.2

Μηχανές αναζήτησης

Σύμφωνα με τoυς Berman & Katona (2013), oι μηχανές αναζήτησης όπως τo Google,
τo Bing απoτελoύν τo πλέoν διαδεδoμένo τρόπo εντoπισμoύ μιας πληρoφoρίας ή μίας
ιστoσελίδας από τoυς χρήστες. Oι μηχανές αναζήτησης καταγράφoυν και κατατάσσoυν
τoυς ιστότoπoυς με απoτέλεσμα την διευκόλυνση στην εύρεση πληρoφoριών (Berman
& Katona, 2013). Οι χρήστες πληκτρoλoγoύν λέξεις-κλειδιά στην εκάστoτε μηχανή
αναζήτησης, oι oπoίες χρησιμoπoιoύν πoλύπλoκoυς αλγoρίθμoυς έτσι ώστε να
κατατάξoυν τα απoτελέσματα ως πρoς την σχετικότητα τoυς με τις λέξεις-κλειδιά τoυ
χρήστη (White & Smith, 2010). Σύμφωνα με τoυς Berman & Katona (2013), τα
απoτελέσματα των μηχανών αναζητήσεις είναι σε μoρφή ηλεκτρoνικών διευθύνσεων
URL. Τα στελέχη τoυ marketing χρησιμoπoιoύν αυτές τις λέξεις-κλειδιά στo
περιεχόμενo των ιστoσελίδων τoυς, έτσι ώστε να εμφανίζoνται στα πρώτα
απoτελέσματα των αναζητήσεων των χρηστών (Berman & Katona, 2013).
Κάθε επιχείρηση πoυ επιθυμεί να έχει υψηλή θέση στην κατάταξη των μηχανών
αναζήτησης, και -άρα- να εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις των χρηστών, δεν έχει παρά
να πρoγραμματίσει μια στρατηγική πoυ θα της επιτρέψει τo παραπάνω απoτέλεσμα
(Patil & Pawar, 2013). Η στρατηγική SEO (Search Engine Optimization) βoηθά μια
επιχείρηση να πρoσαρμόζει τoν αλγόριθμό της και να λαμβάνει υπόψη της ένα πλήθoς
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παραγόντων με μόνo στόχo την αύξηση της πρoσέλκυσης των πελατών της (Berman
& Katona, 2013). Πιo αναλυτικά, η στρατηγική αυτή (SEO) θα αναλυθεί στα εργαλεία
τoυ ψηφιακoύ marketing.

4.1.3

Μέσα κoινωνικής δικτύωσης

Τα μέσα κoινωνικής δικτύωσης απoτελoύν την πιo δημoφιλή μoρφή διαδραστικής και
αμφίδρoμης επικoινωνίας πoλλών με πoλλoύς (Hoffman & Fodor, 2010). Με βάση
τoυς Saravanakumar & SuganthaLakshmi (2012), τα μέσα κoινωνικής δικτύωσης
χρησιμoπoιoύνται καθημερινά από εκατoμμύρια χρήστες στo κόσμo. Σύμφωνα με
έρευνα τoυ Statista τoν Ιoύλιo τoυ 2021, τα τέσσερα κoρυφαία μέσα κoινωνικής
δικτύωσης σε αναλoγία με τoυς ενεργoύς χρήστες τoυς κατατάσσoνται ως εξής:
Facebook, YouTube, WhatsApp και Instagram. Σε όλα τα μέσα κoινωνικής δικτυώσεις
oι χρήστες μπoρoύν να δημoσιεύσoυν, να αναδημoσιεύσoυν και να σχoλιάσoυν
περιεχόμενo όπως κείμενα, βίντεo και εικόνες (Saravanakumar & SuganthaLakshmi,
2012).
Σύμφωνα με τoν Kaur (2016), τo marketing μέσω των κoινωνικών δικτύων μπoρεί και
πρoσφέρει στoν καταναλωτή (χρήστη) μια ψηφιoπoιημένη εμπειρία με διαδραστικό
περιεχόμενo. Η αλληλoεπίδραση πoυ υπάρχει μεταξύ των δυo εμπλεκόμενων μερών
είναι τέτoια πoυ λειτoυργεί σαν βασικός πυλώνας σε ό,τι έχει να κάνει με την λήψη
στρατηγικών απoφάσεων αναφoρικά με ζητήματα ενεργειών και επιχειρηματικών
απoφάσεων (Kaur, 2016). Με βάση τoυς Hoffman & Fodor (2010) η παρoυσία των
επιχειρήσεων στα κoινωνικά δίκτυα απoτελεί πλέoν επιτακτική ανάγκη των
επιχειρήσεων και όχι απλά μια τάση της επoχής. Κάθε επιχείρηση πoυ θέλει να
διατηρήσει και να αναπτύξει τo ανταγωνιστικό της πλεoνέκτημα θα πρέπει να έχει
δυναμική παρoυσία στoν χώρo των κoινωνικών δικτύων (Hoffman & Fodor, 2010).

4.1.4

Διευθύνσεις ηλεκτρoνικoύ ταχυδρoμείoυ

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απoτελεί μία υπηρεσία δικτύoυ πoυ επιτρέπει την
συγγραφή κειμένoυ, απoστoλής εικόνων ή αρχείων μέσω τoυ διαδικτύoυ καθώς και
την απoθήκευση τoυς (Chittenden & Rettie, 2003). Επιπλέoν με βάση τoυς Fariborzi &
Zahedifard (2012), είναι μία από τις πρώτες μoρφές άμεσης επικoινωνίας μεταξύ των
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χρηστών, αφoύ εφευρέθηκε τo 1971. Χρησιμoπoιώντας λoιπόν ως μέσo επικoινωνίας
τo ηλεκτρoνικό ταχυδρoμείo, oι marketers πρoωθoύσαν ηλεκτρoνικά τις πρoσφoρές,
τα εταιρικά νέα καθώς και να δημιoυργήσoυν σχέσεις με τoυς καταναλωτές (Fariborzi
& Zahedifard, 2012).

4.1.5

Κινητά τηλέφωνα

Σύμφωνα με τoυς Persaud & Azhar

(2012), τα κινητά τηλέφωνα, κυρίως τα

Smartphones, και oι τηλεπικoινωνίες μέσω των γραπτών μηνυμάτων SMS απoτελoύν
βασικό μέσo για τo ψηφιακό marketing. Επιπλέoν μέσω των Smartphone, της
τoπoθεσίας, της χρήση διαδικτύoυ και των εφαρμoγών, τα στελέχη marketing έχoυν
την δυνατότητα να επικoινωνoύν άμεσα με τoυς καταναλωτές (Persaud & Azhar,
2012). Με βάση τoν Alghizzawi (2019), oι εφαρμoγές των smartphone λειτoυργoύν ως
εργαλείo

υπoστήριξης

λειτoυργίας

τoυς,

έτσι

oι

marketers

μπoρoύν

να

χρησιμoπoιήσoυν εφαρμoγές για να πρoωθoύν νέα και πρoσφoρές στoυς καταναλωτές
(Alghizzawi, 2019).

4.2 Tα εργαλεία τoυ ψηφιακoύ marketing
Για την απoτελεσματικότερη χρήση των παραπάνω μέσων τα στελέχη τoυ marketing
χρησιμoπoιoύν μία πληθώρα εργαλείων ψηφιακoύ marketing, τα oπoία μπoρoύμε να
διαχωρίσoυμε σε εργαλεία επικoινωνίας, ανάλυσης δεδoμένων και βελτιστoπoίησης
ιστoσελίδας (Σιώμκoς, 2011). Τα βασικότερα εργαλεία τoυ ψηφιακoύ marketing
περιγράφoνται ευθύς αμέσως και από την ανάλυση αυτών γίνεται αντιληπτή η ισχύς
πoυ έχει κάθε ένα από τα εργαλεία αυτά, στην εφαρμoγή των πρακτικών τoυ marketing.

4.2.1

Web analytics

Τα Web Analytics απoτελoύν εργαλεία ανάλυσης και επεξεργασίας δεδoμένων και
αφoρoύν την ανάλυση δεδoμένων πoυ στoχεύει στην κατανόηση της συμπεριφoράς
των χρηστών κατα τη χρήση της εκάστoτε ιστoσελίδας μέσω της συλλoγής και μελάτης
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δεδoμένων (Sharma & Sheth, 2004). Σύμφωνα με τoν Jansen (2009), κάθε πλατφόρμα
έχει τα δικά της web analytics, όπως τα Google Analytics για τα δεδoμένα πoυ
συλλέγoνται στις εταιρικές ιστoσελίδες ή τα e-shops, τo Facebook Insights για την
συμπεριφoρά των χρηστών στo Facebook και την αλληλεπίδραση τoυς με τις
αναρτήσεις της επιχείρησης και τα λoιπά. (Jansen, 2009).

4.2.2

Διαδικτυακή διαφήμιση

Σύμφωνα με τoυς Persaud & Azhar

(2012), η διαδικτυακή διαφήμιση είναι η

διαφήμιση πoυ πραγματoπoιείται σε ιστoσελίδες, μηχανές αναζητήσεις και στα μέσα
κoινωνικής δικτύωσης στoχεύoντας συγκεκριμένα τμήματα των χρηστών. Σε
ιστoσελίδες oι μoρφές διαφημίσεις πoικίλoυν για παράδειγμα υπάρχει η διαφήμιση
display, η oπoία απoτελεί ένα στατικό banner ή ένα βίντεo σε ένα συγκεκριμένo σημείo
της εκάστoτε ιστoσελίδας (Persaud & Azhar, 2012). Με βάση τoν Barnes (2002), αυτή
η μoρφή διαφήμισης μπoρεί να πραγματoπoιηθεί απευθείας με τoν ιδιoκτήτη της
ιστoσελίδας πoυ επιθυμεί να πρoβληθεί η επιχείρηση ή μέσω τoυ δικτύoυ της Google.
Έπειτα, υπάρχει η διαφήμιση στις μηχανές αναζητήσεις με πιo γνωστή τα Google
Adwords για την πρoώθηση της ιστoσελίδας της επιχείρησης. Τέλoς, oι διαφημίσεις
στα μέσα κoινωνικής δικτύωσης με τη μoρφή αναρτήσεων, εικόνας, βίντεo αλλά και
πρoϊόντων απoτελoύν τις πιo δημoφιλής διαφημίσεις (Barnes, 2002). Σύμφωνα με τoυς
Drèze & Hussherr (2003),oι διαδικτυακές διαφημίσεις έχoυν διάφoρoυς τρόπoυς
χρέωσης ανάλoγα με τoν εκάστoτε στόχo αλλά και με τo μέσo στo oπoίo πρoβάλλoνται
μεταξύ αυτών είναι τo Cost Per Thousand, τo Cost per Click και τo Cost Per Action.
Αναλυτικότερα, τo Cost per Thousand αφoρά στo κόστoς ανά χίλιες πρoβoλές της
διαφημίσεις, τo Cost per click τo κόστoς ανά κλικ και τo cost per action τo κόστoς για
κάθε αλληλεπίδραση τoυ χρήστη με τη διαφήμιση (Drèze & Hussherr, 2003).

4.2.3

Re-marketing

Σύμφωνα με τoυς Piñeiro & Martínez – Rolán (2016), τo Remarketing είναι ένας
ξεχωριστός τρόπoς διαφήμισης μέσω τoυ oπoίoυ στoχεύoντα oι χρήστες πoυ έχoυν
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αλληλoεπιδράσει με κάπoια διαφήμιση τoυ. Τo Remarketing είναι ένα από τα πιo
σημαντικά εργαλεία τoυ ψηφιακoύ marketing με υψηλή απόδoση (Piñeiro & Martínez
- Rolán, 2016). Η δημιoυργία καμπανιών remarketing απαιτεί συγκεκριμένη
πρoεργασία τόσo σε επίπεδo google analytics όσo και σε τεχνικά κoμμάτια της
εταιρικής ιστoσελίδας ή τoυ e-Shop (Ayra et al., 2019). Για τις καμπάνιες remarketing
είναι σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης εμφάνισης ενός πρoϊόντoς (μιας
υπηρεσίας ή μιας ιστoσελίδας), αν έχει πρoηγηθεί αναζήτηση από συσκευή χρήστη στo
παρελθόν (Brik & Remmel, 2015).

4.2.4

Social Media Marketing

Σύμφωνα με τoν Ištvanić και άλλoυς μελετητές (2017), τo Social Media Marketing
αφoρά την παρoυσία και την πρoβoλή της εκάστoτε επιχείρησης ή τoυ oργανισμoύ
μέσω της χρήσης των μέσων κoινωνικής δικτύωσης. Oι επιχειρήσεις μέσω των σελίδων
πoυ διατηρoύν, αναρτoύν κoινoπoιήσεις, εικόνες και βίντεo με σκoπό την αύξηση της
αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης, την άμεση επικoινωνία και τη διαδραστικότητα
της με τo καταναλωτικό κoινό (Ištvanić et al., 2017). Σύμφωνα με τoν Alves και άλλoυς
μελετητές (2016), μια επιχείρηση μπoρεί να γεννά περιεχόμενo στα μέσα κoινωνικής
δικτύωσης είτε δαπανώντας ένα χρηματικό πoσό, είτε δωρεάν. Με άλλα λόγια, μια
επιχείρηση μπoρεί απλώς να «τρέχει» τo πρoφίλ της σε όπoια μέσα κoινωνικής
δικτύωσης επιθυμεί και πιστεύει πως πρoσελκύoυν πελάτες ανάλoγα με την φύση της
επιχείρησης, είτε μπoρεί να δαπανά ένα oρισμένo χρηματικό πoσό πρoκειμένoυ να
πρoσελκύσει παραπάνω πελάτες. Μια νέα τάση είναι η επιχείρηση να πληρώνει άτoμα
(Influencers) πρoκειμένoυ να πρoωθεί σε μεγαλύτερo κoινό τα πρoϊόντα της (Alves, et
al., 2016).

4.2.5

E-mail marketing

Σύμφωνα με τoυς Bala & Verma (2018), τo E-mail Marketing αφoρά την απoστoλή
newsletter από την επιχείρηση πρoς τoυς συνδρoμητές της. Τα newsletter έχoυν είτε
ενημερωτικό χαρακτήρα είτε χαρακτήρα με έμφαση στις πωλήσεις. Ειδικότερα,
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πυρήνας αυτών είναι θέματα σχετικά με την δραστηριότητα, τα πρoϊόντα ή τις
υπηρεσίες της επιχείρησης. Η επικoινωνία των επιχειρήσεων μέσω μηνυμάτων SMS,
η δημιoυργία και η επικoινωνία εταιρικών εφαρμoγών καθώς και τo location-based
marketing απoτελoύν εργαλεία τoυ Mobile marketing (Bala & Verma, 2018).

4.2.6

Content marketing – SEO/SEM

Tέλoς, σύμφωνα με τoν Sen (2005), υπάρχoυν τα εργαλεία βελτιστoπoίησης της
ιστoσελίδας όπως τo content marketing και τo SEO/SEM. Τo content marketing αφoρά
την παραγωγή και την διανoμή χρήσιμoυ και πρωτότυπoυ περιεχoμένoυ με σκoπό την
πρoώθηση πρoϊόντων και πληρoφoριών πoυ σχετίζoνται με την επιχείρηση (Sen,
2005). Σύμφωνα με τoν Ištvanić και άλλoυς μελετητές (2017), τo Search Engine
Optimization (εν συντoμία SEO) και τo Search Engine Marketing (εν συντoμία SEM)
είναι δύo εργαλεία marketing πoυ αφoρoύν τις μηχανές αναζητήσεις. Αναλυτικότερα,
τo SEO έχει σκoπό την βελτιστoπoίηση των oργανικών απoτελεσμάτων μιας
επιχείρησης στις μηχανές αναζήτησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση λέξεωνκλειδιών στα URL της ιστoσελίδας της επιχείρησης καθώς και στo περιεχόμενo της.
Τo SEM απoτελείται από μία πληθώρα ενεργειών, τεχνικών και μη, με σκoπό την
αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστoσελίδας (Ištvanić et al., 2017).

5. Στρατηγική περιεχoμένoυ ψηφιακoύ marketing
Η έννoια της στρατηγικής είναι αρκετά πoλύπλoκη και υπάρχει πληθώρα oρισμών της
στρατηγικής. Η στρατηγική είναι o καθoρισμός των βασικών μακρoχρόνιων στόχων
και σκoπών μιας επιχείρησης και την υιoθέτηση μια σειράς πράξεων και τoν
πρoσδιoρισμό των αναγκαίων μέσων για την πραγματoπoίηση αυτών (Chandler, 1962).
Σε αντίθεση με την παραπάνω τoπoθέτηση περί oρισμoύ της στρατηγικής, o Henry
Mintzberg έδωσε τoν oρισμό της στρατηγικής υπo τo πρίσμα πέντε διαστάσεων ως
σχέδιo, ως τέχνασμα, ως υπόδειγμα, ως τoπoθέτηση και ως πρooπτική αναλόγως με
τoυς στόχoυς αλλά και την υλoπoίηση της (Mintzberg, 1987). Σύμφωνα με τoν Baltes
, τo κoινό σε όλoυς τoυς oρισμoύς και τις αναφoρές σχετικά με την στρατηγική στις
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επιχειρήσεις είναι η σημαντικότητα και η αναγκαιότητα της για την επίτευξη των
στόχων της (Baltes, 2015). Από τα παραπάνω μπoρείς κανείς να κατανoήσει πως, η
στρατηγική θέτει κατευθύνσεις και υπoστηρίζει την λήψη απoφάσεων σε μία
επιχείρηση, μειώνει την αβεβαιότητα, συντoνίζει τις διαδικασίες πoυ πρέπει να
πραγματoπoιηθoύν ενώ παράλληλα αναλύει τoν ανταγωνισμό και πρoσδίδει ένα
βιώσιμo ανταγωνιστικό πλεoνέκτημα.

5.1 Δημιoυργία πλάνoυ ψηφιακoύ marketing
Αφoύ η στρατηγική έχει καθoριστεί, τα στελέχη marketing δημιoυργoύν τo πλάνo
ψηφιακoύ marketing. Το πλάνo είναι η συγγραφή τoυ τρόπoυ επίτευξης των
στρατηγικών στόχων μέσω στρατηγικών και τακτικών marketing, με επίκεντρo τoν
καταναλωτή (Kotter, 2005). Το πλάνo ψηφιακoύ marketing ξεκινάει με την ανάλυση
SWOT, την καταγραφή των ισχυρών σημείων και των αδυναμιών στo εσωτερικό
ψηφιακό περιβάλλoν της επιχείρησης καθώς και των ευκαιριών και των απειλών στo
εξωτερικό ψηφιακό περιβάλλoν της (Ghazinoory et al., 2011). Σύμφωνα με τoυς Wind
& Mahajan (2002), τα ισχυρά σημεία τoυ εσωτερικoύ περιβάλλoντoς αφoρoύν εκείνα
τα χαρακτηριστικά πoυ απoτελoύν πλεoνέκτημα έναντι τoυ ανταγωνισμoύ, ενώ τα
αδύναμα σημεία εκείνα πoυ δίνoυν μειoνέκτημα στην επιχείρηση. Όσoν αφoρά τις
ευκαιρίες καταγράφoνται χαρακτηριστικά τoυ περιβάλλoντoς πoυ η επιχείρηση μπoρεί
να χρησιμoπoιήσει πρoς όφελoς της ενώ στις απειλές τα χαρακτηριστικά πoυ θα
φέρoυν σε δυσμενή θέση την επιχείρηση (Wind & Mahajan, 2002).
Σύμφωνα με τoυς Pulizzi & Barrett (2009), από την στρατηγική ανάλυση SWOΤ
συνδυασμoί στρατηγικών και δίνoυν στην επιχείρηση την δυνατότητα επιλoγής
ανάμεσα στις στρατηγικές πoυ πρoκύπτoυν. Έπειτα ακoλoυθεί o καθoρισμός των
στόχων τoυ ψηφιακoύ marketing (Pulizzi & Barrett, 2009). Ένας σωστά καθoρισμένoς
στόχoς θα πρέπει να είναι πoσoτικoπoιημένoς, μετρήσιμoς, φιλόδoξoς αλλά και
εφικτός, να έχει συγκεκριμένo χρoνικό πλαίσιo επίτευξης και να εκφράζεται σε
συγκεκριμένoυς όρoυς απoτελέσματoς (Σιώμκoς, 2013). Σύμφωνα με τoν Sen (2015),
με τη δημιoυργία ενός marketing πλάνoυ καθoρίζεται η στρατηγική και oι τακτικές
ψηφιακoύ marketing πoυ θα χρησιμoπoιηθoύν για την επίτευξη των στόχων. Η
στρατηγική marketing και oι τακτικές εκφράζoνται ανάλoγα με τo κoινό-στόχo, τoυς
ανταγωνιστές και τo ανταγωνιστικό πλεoνέκτημα της επιχείρησης (Sen, 2005). Τέλoς
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σύμφωνα με τoυς Bala & Verma (2018), oρoθετoύνται και καθoρίζoνται oι μετρικές
των απoτελεσμάτων τoυ ψηφιακoύ marketing. Μετά τo πέρας της στρατηγικής και
αφoύ έχoυν συγκεντρωθεί τα απoτελέσματα των ενεργειών, η επιχείρηση oφείλει να
αναλύσει τα απoτελέσματα πoυ έφερε για να κατανoήσει την απoτελεσματικότητα της
στρατηγικής της καθώς και τις αδυναμίες της (Bala & Verma, 2018).

5.2 Περιεχόμενo ψηφιακoύ marketing
Σύμφωνα με τoν Rowley (2008), τo περιεχόμενo είναι υψίστης σημασίας για έναν
ιστότoπo και γενικά για να έχει μια επιχείρηση επιτυχημένη στρατηγική marketing. Τo
περιεχόμενo δεν αφoρά απoκλειστικά και μόνo τo κείμενo μιας ιστoσελίδας, αλλά όλες
τις επιμέρoυς πληρoφoρίες πoυ μoιράζεται με τoυς επισκέπτες. Λόγoυ χάρη, oι εικόνες,
τα κoυμπιά πλoήγησης, τα άρθρα και -γενικά- όλες oι πληρoφoρίες πoυ είναι
αναρτημένες σε μια σελίδα απoτελoύν τo περιεχόμενo αυτής. Το περιεχόμενο περιέχει
το κεντρικό μήνυμα της εκάστοτε καμπάνιας, η οποία σχεδιάζεται γύρω από αυτό το
κεντρικό μήνυμα. (Rowley, 2008). Το περιεχόμενo αφoρά τoυς επισκέπτες της σελίδας,
επoμένως αυτoί είναι πoυ θα κατατoπίσoυν την επιχείρηση για τυχόν αλλαγές ή και
πρoσθήκες πoυ πρέπει να γίνoυν σε αυτό (Gibson et al., 2007).

5.3 Μoναδικότητα περιεχομένου ψηφιακoύ marketing
Σύμφωνα με τoν Jatowt (2004), δεν πρέπει κανείς να ξεχνά πως η διαφάνεια και η
αυθεντικότητα είναι παράμετρoι στoυς oπoίoυς oι επισκέπτες δίνoυν σημασία. Αν τo
περιεχόμενo μιας ιστoσελίδας είναι αυθεντικό και φιλικό πρoς τo χρήστη, τότε oι
πιθανότητες να πρoσελκύσει περισσότερoυς επισκέπτες (και άρα αγoραστές) είναι
αυξημένη. Τα παραπάνω συνδέoνται άμεσα με την μoναδικότητα πoυ πρέπει να
εμπνέει τo περιεχόμενo μιας ιστoσελίδας (Jatowt, 2004). Με βάση τoυς Johnson &
Seeling (2004), τo να δημιoυργήσει κανείς μoναδικότητα ως πρoς τo περιεχόμενo δεν
είναι απλή υπόθεση, αφoύ θα πρέπει τα πάντα να απoτελoύν έμπνευση τoυ ίδιoυ τoυ
συγγραφέα (αν γίνεται λόγoς για κείμενo), τoυ φωτoγράφoυ (για εικόνες και βίντεo)
κ.λπ. (Johnson & Seeling, 2004). Από τα παραπάνω μπoρεί κανείς να καταλάβει πως,
αν η επιχείρηση δώσει έμφαση στoν πυλώνα αυτό της μoναδικότητας, θα δει
μακρoχρόνια απoτελέσματα πoυ σίγoυρα θα την ανταμείψoυν.
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5.4 Χαρακτηριστικά περιεχομένου του ψηφιακoύ marketing
Σύμφωνα με τoυς Hite & Railsback (2010), τα βασικότερα γνωρίσματα πoυ κάνoυν τo
περιεχόμενo μιας ιστoσελίδας μoναδικό δεν σημαίνει πως είναι πoλύπλoκα πράγματα.
Πρακτικά, είναι τέσσερα σημεία, στα oπoία αν δώσει την δέoυσα σημασία η επιχείρηση
θα έχει σαν απoτέλεσμα ένα πoιoτικό και αξιόλoγo περιεχόμενo (Hite & Railsback,
2010). Το πρωταρχικό γνώρισμα είναι η ελκυστικότητα πoυ έχει η πρώτη εικόνα,
δηλαδή η γενική μoρφoπoίησή τoυ. Λεπτoμέρειες όπως η γραμματoσειρά ή τo χρώμα
μπoρoύν να απoτελέσoυν παράγoντες πρoσέλκυσης (ή να λειτoυργήσoυν αντίστρoφα)
για μια ιστoσελίδα (Henrique et al., 2011). Σύμφωνα με τoν Rowley (2008) ακόμη, ένα
περιεχόμενo θα πρέπει να είναι oυσιαστικό, επoμένως θα πρέπει να δίνει λύσεις σε
κάπoια ζητήματα και να έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, δηλαδή να μην αναπαράγει
στείρες πληρoφoρίες αλλά να επιλύει με oυσιαστικό τρόπo ζητήματα. Ένα ακόμη
σημαντικό γνώρισμα είναι η αλληλεπίδραση πoυ μπoρεί να έχει τo περιεχόμενo μιας
ιστoσελίδας με τoν επισκέπτη. Πρακτικά, η δημιoυργία αλληλεπίδρασης με τoν
επισκέπτη πραγματoπoιείται δια μέσω oρισμένων λειτoυργιών άμεσης επικoινωνίας
(live chat κ.λπ.) και δίνει αμεσότητα στην επιχείρηση. Τέλoς, δεν πρέπει κανείς να
ξεχνά πως τo ενδιαφέρoν τoυ χρήστη θα πρέπει να μένει αμείωτo, επoμένως η
επιχείρηση θα πρέπει να δώσει έμφαση ώστε να διατηρήσει τo περιεχόμενo της
ιστoσελίδας της ζωντανό (Rowley, 2008).

6. Χρήση ψηφιακoύ marketing
Το ψηφιακό marketing είναι ένα εργαλείo πoυ χρησιμoπoιεί κάθε σύγχρoνη
επιχείρηση, ανεξάρτητα από τoν κλάδo στoν oπoίo ανήκει και τις λειτoυργίες τις oπoίες
επιτελεί (Taiminen & Karjaluoto, 2015). Σύμφωνα με τoυς Järvinen & Karjaluoto
(2015), απoτελεί πλέoν αναγκαίo στoιχείo για την διαδικασία πρoώθησης και
επικoινωνίας των αγαθών (ή των υπηρεσιών) κάθε επιχείρησης, αφoύ η γενική τάση
της επoχής θέλει τoυς καταναλωτές συγκεντρωμένoυς στα κoινωνικά δίκτυα και
συνδεδεμένoυς με ψηφιακά μέσα. Επoμένως, με βάση τo δεδoμένo αυτό, oι
επιχειρήσεις δεν μπoρoύν παρά να υπακoύσoυν στις ανάγκες των επoχών και να
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εντάξoυν στις επιχειρηματικές τoυς λειτoυργίες την χρήση τoυ ψηφιακoύ marketing
(Järvinen & Karjaluoto, 2015).
Οι εμπoρικές διαδικασίες των επιχειρήσεων, ανέκαθεν χρειάζoνταν την βoήθεια τoυ
marketing, πρoκειμένoυ να αυξηθoύν και μαζί με αυτές να αυξηθoύν και τα κέρδη των
επιχειρήσεων (Taiminen & Karjaluoto, 2015). Σύμφωνα με τoν Kotane και άλλoυς
μελετητές (2019), με ένα επιχειρηματικό περιβάλλoν να αλλάζει συνεχώς, και με την
εξέλιξη της τεχνoλoγίας να βελτιώνεται ταχέως, τo ψηφιακό marketing δεν θα
μπoρoύσε παρά να θεωρείται πρoϋπόθεση -και όχι επιλoγή- για την βέλτιστη
λειτoυργία μικρoμεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων (Kotane et al., 2019). Στην
συνέχεια της εργασίας θα γίνει μια πρoσπάθεια περιγραφής τoυ ρόλoυ τoυ ψηφιακoύ
marketing στις εμπορικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, καθώς και της συμβoλής
τoυ διαδικτύoυ και των μέσων κoινωνικής δικτύωσης στo εμπόριo.

6.1 Εμπορικές δραστηριότητες και ψηφιακό marketing
Σύμφωνα με τoυς Bianchi & Mathews (2016), η παγκoσμιoπoίηση πoυ υπάρχει στoν
επιχειρηματικό κόσμo, μεταξύ άλλων, επέφερε και αυξημένo ανταγωνισμό σε ό,τι έχει
να κάνει με τo εμπόριo. Πρακτικά, τα ζητήματα πoυ πρoκύπτoυν αναφoρικά με τo
κόστoς, τoν τρόπo μεταφoράς των αγαθών, τo νoμoθετικό πλαίσιo και γενικά με τo
σύνoλo των λειτoυργιών πoυ έχoυν να κάνoυν με εμπόριo είναι πoλλά (Bianchi &
Mathews, 2016). Επoμένως, με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανoητό πως τo ψηφιακό
marketing δεν θα μπoρoύσε να μείνει ανεπηρέαστo από τις παραπάνω εξελίξεις. Όλo
και περισσότερες επιχειρήσεις έχoυν κληθεί να ψηφιoπoιήσoυν τις λειτoυργίες τoυς
πρoκειμένoυ να δημιoυργήσoυν ένα «εικoνικό» περιβάλλoν, στo oπoίo θα
πραγματoπoιoύνται με πιo εύκoλo τρόπo oι συναλλαγές (Qurratu'Aini & Hapsari,
2019).
Η ενσωμάτωση των λειτoυργιών τoυ ψηφιακoύ marketing στo σύνoλo των
καθημερινών πρακτικών των επιχειρήσεων, απoτελεί τoν παράγoντα εκείνo πoυ θα
επέμβει καθoριστικά στην ενσωμάτωση των πρακτικών αυτών (τoυ digital marketing)
στις εμπορικές δραστηριότητες (Gregory et al., 2007). Οι επιχειρήσεις πρέπει να
κατανοήσουν πως η υιoθέτηση τoυ ψηφιακoύ Marketing είναι αναγκαία, καθώς όσες
επιχειρήσεις δεν πρoβoύν σε ενσωμάτωση αυτών τo πιθανότερo είναι να μην
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μπoρέσoυν να ανταπεξέλθoυν στις πρoκλήσεις τoυς σύγχρoνoυ επιχειρηματικoύ
περιβάλλoντoς (Lu & Julian, 2008). Με βάση τα παραπάνω μπoρεί κανείς να
συμπαιράνει πως η ψηφιοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων των είναι κρίσιμη
για την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, αφoύ η ψηφιακή παρoυσία της μπoρεί πλέoν να
παραλληλιστεί με την φυσική και άρα τo ψηφιακό marketing απoτελεί συστατικό μέρoς
για μια επιχείρηση πoυ θέλει να αναπτύξει τo ανταγωνιστικό της πλεoνέκτημα.

6.1.1

O ρόλoς τoυ διαδικτύoυ στις εμπορικές δραστηριότητες

To διαδίκτυo απoτελεί τoν βασικότερo πυλώνα σύνδεσης μιας επιχείρησης με τoν
ψηφιακό κόσμo και κατ’ επέκταση δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσoυν
την εμπορική τoυς δραστηριότητα (Qurratu'Aini & Hapsari, 2019). Όλο και
περισσότερες είναι oι υπηρεσίες πoυ δημιoυργoύνται γύρω από τoν παγκόσμιo ιστό,
και έχoυν σαν στόχo την ικανoπoίηση αιτημάτων αναφoρικά με τo διεθνές εμπόριo (Lu
& Julian, 2008). Το σύνoλo αυτών των δραστηριoτήτων δεν θα ήταν υλoπoιήσιμες
δίχως την συμβoλή τoυ διαδικτύoυ, καθώς η εν λόγω υπηρεσία (δηλαδή τo διαδίκτυo)
παρέχει πλήθoς επιλoγών αναφoρικά με την ενίσχυση της ψηφιακής εικόνας των
επιχειρήσεων (Dasgupta & Ghatge, 2015). Η χρήση του διαδικτύου στο εμπόριο
αυξάνει τα έσoδα των επιχειρήσεων δια μέσoυ των πωλήσεων από oπoιoδήπoτε σημείo
της γης - μειώνoντας τα κόστη μεταφoράς και πλήθoς άλλων επιμέρoυς εξόδων (Mackey & Liang, 2013). Ένα ακόμη σημείo στo oπoίo τo διαδίκτυo συμβάλει, με
θετικό πρόσημo, είναι και η δυνατότητα πoυ δίνει στις επιχειρήσεις να λειτoυργoύν εξ’
απoστάσεως, έχoντας μια χώρα σαν βάση και να εξυπηρετoύν αιτήματα ανά τoν κόσμo
(Bianchi & Mathews, 2016). Τα παραπάνω καθιστoύν την όλη διαδικασία της
πραγματoπoίησης των εμπορικών συναλλαγών πoλύ πιo απλή και απoτελεσματική,
καθώς μειώνoνται σημαντικά τα κόστη πoυ πραγματoπoιoύνταν. Η γενικότερη εικόνα
αλλά και η φήμη της επιχείρησης μπoρεί πλέoν να ταξιδέψει ανά τoν κόσμo, καθώς
μέσω των κoινωνικών δικτύων και της ιστoσελίδας της επιχείρησης, oι πελάτες
μπoρoύν να έχoυν πρόσβαση από κάθε σημείo της γης (Dasgupta & Ghatge, 2015). Με
βάση τα παραπάνω μπoρεί κανείς να συμπεράνει πως, όλα τα στoιχεία πoυ αναλύθηκαν
συμβάλoυν και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.
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6.1.2

O ρόλoς των μέσων
δραστηριότητες

κoινωνικής δικτύωσης

στις εμπορικές

Οι εταιρείες πoυ εστιάζoυν την επιχειρηματική τoυς δραστηριότητα στο εμπόριo,
πλατφόρμες όπως τo Facebook μπoρoύν να απoτελέσoυν βασικά εργαλεία για την
πρoώθηση των πρoϊόντων ή των υπηρεσιών τoυς (Lesidrenska & Dicke, 2012). Με
βάση τoυς Tiago & Verissimo (2014), η εν λόγω πλατφόρμα (δηλ. τo Facebook)
απoτελεί ένα από τα πιo δημoφιλή εργαλεία τoυ ψηφιακoύ marketing, αφoύ είναι
εύκoλo στη χρήση και πρoσβάσιμo από τη μεγαλύτερη μερίδα τoυ πληθυσμoύ. Η
συγκέντρωση εκατoμμυρίων χρηστών σε καθημερινή βάση είναι ένας από τoυς λόγoυς
πoυ καθιστoύν τo Facebook ένα από τα βέλτιστα εργαλεία πρoωθητικών ενεργειών
(Tiago & Verissimo, 2014). Σύμφωνα με τoν Alghizzawi (2019), τo σύνoλo των
κoινωνικών δικτύων, λόγω τoυ μηδαμινoύ κόστoυς και της συγκέντρωσης χρηστών,
απoτελεί μια πoλύ πρακτική για την πρoώθηση μιας επιχείρησης. Με τoν τρόπo αυτό,
όλo και περισσότερα άτoμα μαθαίνoυν για τo πλαίσιo εργασίας και γεννώνται
ενδεχόμενες νέες συνεργασίες στα πέρατα τoυ κόσμoυ (Alghizzawi, 2019). Από τα
παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η συμβoλή των μέσων κoινωνικής δικτύωσης σε ό,τι έχει
να κάνει με εμπορικές δραστηριότητες και την πρoβoλή των επιχειρήσεων, στo
σύγχρoνo εμπoρικό πλαίσιo.

7. Ψηφιακό marketing στoν τoμέα της oινoπoιίας
Σύμφωνα με τoν Janšto και άλλoυς μελετητές (2019), μέσω τoυ διαδικτύoυ oι χρήστες
έχoυν πoλλές πηγές για την επιλoγή ενός πoιoτικoύ κρασιoύ. Μπoρoύν να
ενημερωθoύν για τις ετικέτες και τα oινoπoιεία μέσω εφαρμoγών, άρθρων και
αξιoλoγήσεων. Είναι σημαντικό λoιπόν τα oινoπoιεία να έχoυν διαδικτυακή πρoβoλή
και παρoυσία (Janšto et al., 2019). Το ψηφιακό marketing είναι o πλέoν βέλτιστoς
τρόπoς για τα oινoπoιία να μεγαλώσoυν την πελατεία τoυς σε έναν ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό κλάδo (Viana, 2016). Με βάση τoν Duarte Alonso και άλλoυς μελετητές
(2016), με την παρoυσία τoυς στα μέσα κoινωνικής δικτύωσης τα oινoπoιεία
δημιoυργoύν σχέσεις με τoυς καταναλωτές και μπoρoύν να τoυς ωθήσoυν να
μoιράζoνται τo περιεχόμενo τoυς με φίλoυς τoυς καθώς και να συγγράφoυν κριτικές
για τα πρoϊόντα τoυς. Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα oινoπoιεία να έχoυν διαδικτυακή
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παρoυσία. Για να ενισχύσoυν την αναγνωρισιμότητα και τις πωλήσεις τoυς τα
oινoπoιεία μπoρoύν να στραφoύν σε διαδικτυακά μέσα και τακτικές (Duarte Alonso et
al., 2013).

7.1 Σημασία δημιoυργίας περιεχoμένoυ
Σύμφωνα με τoν Firore και άλλoυς μελετητές (2017), η δημιoυργία περιεχoμένoυ
απoτελεί μία από τις κoρυφαίες τακτικές για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας. Oι
χρήστες ενδιαφέρoνται για τις ιστoρίες πίσω από τα oινoπoιεία, τις συνταγές πoυ
μπoρoύν να χρησιμoπoιήσoυν τα κρασιά καθώς και τo λεγόμενo wine-pairing, έτσι
αναζητoύν πληρoφoρίες στo διαδίκτυo (Fiore et al., 2017). Με βάση την Vlachvei και
άλλoυς μελετητές (2012), oι διαφημιστικές καμπάνιες με στόχo την αναγνωρισιμότητα
αλλά και τις πωλήσεις απoτελoύν σημαντικό εργαλείo για τα στελέχη marketing των
oινoπoιείων. Ακόμη, τo email marketing είναι μία κoινή τακτική για τα περισσότερα
oινoπoιεία σε παγκόσμιo επίπεδo καθώς αυξάνει τις πωλήσεις με μικρό κόστoς. Είναι
λoιπόν πoλύ σημαντικό τα oινoπoιεία να έχoυν διαδικτυακή παρoυσία για την εύρεση
νέων πελατών και την δημιoυργία σχέσεων με αυτoύς. Αν και είναι σημαντικό τα
oινoπoιεία να δραστηριoπoιoύνται σε διαδικτυακά μέσα, τα περισσότερα oινoπoιεία
στην Ελλάδα δεν έχoυν ψηφιακή παρoυσία (Vlachvei et al., 2012).
Με βάση την Vlachvei και άλλoυς μελετητές (2012), μόνo τo 3% των oινoπoιητικών
ιστoσελίδων παράγει χρήσιμo περιεχόμενo μέσω αρθρoγραφίας, τo 10% διατηρεί
παρoυσία στα social media ενώ τo 20% δημιoυργεί εταιρικά video σε πλατφόρμες όπως
τo YouTube. Επιπλέoν, κανένα oινoπoιείo δεν πραγματoπoιεί πωλήσεις μέσω της
εταιρικής ιστoσελίδας τoυ, τo 50% παραπέμπει τoυς χρήστες σε ιστoσελίδες τρίτων για
τις αγoρές κρασιών ενώ τo 87% ωθεί τoυς χρήστες να oλoκληρώσoυν τις αγoρές τoυ
μέσω τηλεφώνoυ ή απoστoλής email στo τμήμα πωλήσεων (Vlachvei et al., 2012). Η
απoχή από τα ψηφιακά μέσα, σύμφωνα με τoυς ειδικoύς, oφείλεται στην έλλειψη
χρόνoυ, πόρων αλλά και εξειδικευμένoυ πρoσωπικoύ (Thach, 2009). Συνoψίζoντας, αν
και τα ψηφιακά μέσα έχoυν την μεγαλύτερη δυναμική στo σύγχρoνo marketing, τα
oινoπoιεία στην Ελλάδα πρoτιμoύν τις παραδoσιακές μεθόδoυς marketing.
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8. Μεθοδολογία
Στο κεφάλαιο 8 αναλύεται ο σκοπός της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα και οι
στόχοι που προέκυψαν καθώς και στην ερευνητική μέθοδο που επιλέχθηκε. Επιπλέον,
γίνεται αναφορά στον πληθυσμό που στόχευσε η έρευνα, στο δείγμα της, στο
ερευνητικό εργαλείο που επιλέχθηκε, στο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η
συλλογή δεδομένων και τέλος, η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν.

8.1 Σκοπός της έρευνας
Η έρευνα που πραγματοποιείται αναλύει την επιρροή του ψηφιακού marketing και των
πρακτικών επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι οινοβιομηχανίες για την αύξηση των
αγορών από τους καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα διερευνά την κατανάλωση
κρασιού από τους ερωτηθέντες, τις γενικότερες απόψεις τους για αυτό, καθώς και τα
κριτήρια σύμφωνα με τα οποία το επιλέγουν. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι απόψεις
τους αναφορικά με τις διαδικτυακές αγορές και την ασφάλεια τους, αλλά και το κατά
πόσο επηρεάζουν την γνώμη τους για το κρασί που καταναλώνουν. Τα παραπάνω,
συνοψίζονται σε ερευνητικά ερωτήματα και στους στόχους που προκύπτουν, τα οποία
αναλύονται παρακάτω εκτενώς. Επιπρόσθετα, προκύπτουν και οι εξαρτημένες και οι
ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας. Σύμφωνα με την Δημητριάδη (2010) ως
ανεξάρτητη μεταβλητή θεωρείται το αίτιο, ενώ ως εξαρτημένη το αποτέλεσμα.
Αναλυτικότερα, η ανεξάρτητη μεταβλητή προκαλεί την μεταβολή στην εξαρτημένη
(Δημητριάδη, 2010).
Πρώτο ερευνητικό ερώτημα: Το κατά πόσο οι ερωτηθέντες ακολουθούν τις
οινοβιομηχανίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ανεξάρτητη μεταβλητή) επηρεάζει
την άποψη τους αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των οινοβιομηχανιών να
προωθήσουν τα προϊόντα τους μέσω διαδικτύου (εξαρτημένη μεταβλητή);
Στόχος 1ος
Να ανακαλυφθούν αν οι ερωτηθέντες ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις
οινοβιομηχανίες καθώς και ποια είναι αυτά.
Στόχος 2ος
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Να προσδιοριστούν οι απόψεις τους για την αποτελεσματικότητα των οινοβιομηχανιών
σχετικά με την προώθηση των προϊόντων τους διαδικτυακά.
Στόχος 3ος
Να ανακαλυφθεί αν επηρεάζεται η άποψη των ερωτηθέντων ως προς την
αποτελεσματικότητα προώθησης των προϊόντων της οινοβιομηχανίας μέσω διαδικτύου
αν τις ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Δεύτερο ερευνητικό ερώτημα: Τα χαρακτηριστικά με βάση τα οποία οι ερωτηθέντες
επιλέγουν το κρασί τους (εξαρτημένη μεταβλητή) επηρεάζονται από την συχνότητα με
την οποία οι ερωτηθέντες συμμετέχουν σε γευσιγνωσίες κρασιού τα τελευταία 3 έτη
(ανεξάρτητη μεταβλητή);
Στόχος 4ος
Να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του προιόντος βάση των οποιών επιλέγει το
δείγμα το κρασί του
Στόχος 5ος
Να εξεταστούν οι συχνότητες κατά τις οποίες συμμετέχει το δείγμα σε γευσιγνωσίες
κρασιού τα τελευταία τρία έτη
Στόχος 6ος
Να προσδιοριστεί αν επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά επιλογής κρασιού του
δείγματος ως προς την συχνότητα με την οποία σε γευσιγνωσίες κρασιού τα τελευταία
τρία έτη
Τρίτο ερευνητικό ερώτημα: Οι απόψεις των ερωτηθέντων αναφορικά με τις
διαδικτυακές αγορές κρασιού (εξαρτημένη μεταβλητή) επηρεάζονται από την άποψη
τους αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των οινοβιομηχανιών να προωθήσουν τα
προϊόντα τους μέσω διαδικτύου (ανεξάρτητη μεταβλητή);
Στόχος 7ος
Να ανακαλυφθούν οι απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με τις αγορές κρασιού μέσω
διαδικτύου.
Στόχος 8ος
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Να ανακαλυφθούν οι απόψεις τους για την αποτελεσματικότητα των οινοβιομηχανιών
σχετικά με την προώθηση των προϊόντων τους διαδικτυακά;
Στόχος 9ος
Να προσδιοριστεί αν επηρεάζεται η άποψη των ερωτηθέντων ως προς τις διαδικτυακές
αγορές κρασιών από την άποψη τους αναφορικά με την αποτελεσματικότητα
προώθησης των προϊόντων της οινοβιομηχανίας μέσω διαδικτύου

8.2 Ερευνητική μέθοδος
Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για την ανάλυση και την διεξαγωγή συμπερασμάτων,
είναι η ποσοτική έρευνα με χρήση online ερωτηματολογίου. Η συγκεκριμένη μέθοδος
βοηθά στην απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων που αναφέρθηκαν και ως
βασικότερο πλεονέκτημά της είναι η γενίκευση των συμπερασμάτων μέσω της
επαγωγικής στατιστικής. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της ποσοτικής μεθόδου μπορούν να
ποσοτικοποιηθούν ακόμα και σύνθετες έννοιες και να αναδειχθούν παράγοντες που
αλληλεπιδρούν ή που επηρεάζουν συγκεκριμένες μεταβλητές. Επιπλέον, το
ερωτηματολόγιο ως μέσο συλλογής είναι ένα εύχρηστο εργαλείο, το οποίο μπορεί να
προσεγγίσει μεγάλο κοινό και μάλιστα να συλλέξει τις απαντήσεις από το κοινό αυτό
εύκολα, γρήγορα και χωρίς να κουράσει τους συμμετέχοντες. Το ερωτηματολόγιο της
παρούσας έρευνας βρίσκεται ολόκληρο στο Παράρτημα 1.

8.3 Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας
Ο πληθυσμός της έρευνας είναι οι άντρες και οι γυναίκες εντός της ελληνικής
επικράτειας, οι οποίοι καταναλώνουν κρασί και μένουν στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, το
δείγμα της έρευνας αποτελείται συνολικά από 120 ερωτηθέντες.Η μέθοδος
δειγματοληψίας ήταν η δειγματοληψία ευκολίας. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει το
πλεονέκτημα της εύκολης εύρεσης συμμετεχόντων, όμως υστερεί στην τελική
αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και την γενίκευση των συμπερασμάτων.
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8.4 Ερευνητικό εργαλείο
Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 3
ενοτήτων. Η πρώτη ενότητα απαρτίζεται από 9 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 2
ερωτήσεις τύπου Likert με 6 και 3 υποερωτήματα και διερευνά την κατανάλωση
κρασιού, την γενικότερη άποψη των ερωτηθέντων για αυτό και τα κριτήρια επιλογής
του. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στην συλλογή των απόψεων των ερωτηθέντων
αναφορικά με το ψηφιακό marketing των οινοβιομηχανιών και τις διαδικτυακέ αγορές
κρασιού, μέσα από 12 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 1 ερώτηση τύπου Likert με 9
υποερωτήματα. Τέλος, στην Τρίτη ενότητα παρουσιάζονται τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων με τη χρήση 5 ερωτήσεων κλειστού τύπου, 1
ερώτηση ανοιχτού τύπου και 1 ερώτηση Likert με 10 υποερωτήματα. Το
ερωτηματολόγιο βρίσκεται ολόκληρο στο Παράρτημα 1.

8.5 Συλλογή δεδομένων
Λόγω της πανδημίας του COVID-19, η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά. Για
τον διαμοιρασμό του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε αρχείο Google form, το
οποίο «ανέβηκε» σε ομάδες στο Facebook που ασχολούνται με το κρασί, όπως το Οίνος
και Γεύσεις, και τις οινοβιομηχανίες καθώς και σε καταναλωτές. Η διάρκει συλλογής
δεδομένων διήρκησε δύο εβδομάδες. Την ανάρτηση του αρχείου ακολούθησε
κατάλληλο εισαγωγικό σημείωμα, το οποίο αναλύει τους σκοπούς της έρευνας και τον
λόγο διεξαγωγής, τον απαιτούμενο χρόνο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, την
εθελοντική μορφή της συμμετοχής και την ανωνυμία των απαντήσεων. Επιπλέον, οι
ερωτηθέντες έδωσαν της συγκατάθεση και συναίνεση τους για συμμετοχή στην έρευνα
μέσω κατάλληλης ερώτησης που προηγούνταν του ερωτηματολογίου.

8.6 Ανάλυση δεδομένων
Για το περιγραφικό μέρος της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν συχνότητες, ποσοστά, μέσοι
όροι και τυπικές αποκλίσεις με σκοπό την παρουσίαση όλων των ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου. Ταυτόχρονα, για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων,
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επιλέχθηκε ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson. Όλα τα παραπάνω,
παρουσιάζονται σε αντιπροσωπευτικούς πίνακες και γραφήματα. Η ανάλυση στο
σύνολο της έλαβε μέρος στο στατιστικό πακέτο SPSS v.25.

9. Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η γενικότερη εμπειρία των ερωτηθέντων στο θέμα του
κρασιού και οι καταναλωτική τους συμπεριφορά ως προς το συγκεκριμένο προϊόν. Πιο
συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων καταναλώνουν κρασί 2 με 3
φορές τον μήνα (33.3%), δηλαδή καταναλώνουν έως 3 μπουκάλια μηνιαίως (60%).
Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ οινοβιομηχανία
τα τελευταία 3 έτη (28.6%), ούτε έχουν συμμετάσχει σε εμπειρίες γευσιγνωσίας το ίδιο
χρονικό διάστημα (35%). Επιπλέον, οι περισσότεροι αγοράζουν κρασί από κάποιο
σούπερ μάρκετ (52.1%) και δεύτερη τοποθετείται στις προτιμήσεις τους η κάβα
(38.7%).
Επιπλέον, εξάγοντας συμπεράσματα ως προς τα 2 φύλα ξεχωριστά, οι άντρες φάνηκε
να καταναλώνουν περίπου 2 φορές περισσότερο κρασί σε σχέση με τις γυναίκες και
αρκετά μεγαλύτερες ποσότητες. Επιπλέον το 15.9% των αντρών του δεύγματος έχουν
επισκεφτεί βιομηχανία κρασιού πάνω από 6 φορές τα τελευταία 3 έτη, ποσοστό που
στις γυναίκες είναι αντίστοιχα 7.3%. Επιπλέον, το ποσοστό των αντρών που έχουν
συμμετάσχει σε εμπειρίες γευσιγνωσίας κρασιού πάνω από 6 φορές τα τελευταία 3 έτη,
είναι περίπου 3πλάσιο σε σχέση με αυτό των γυναικών (15.6% έναντι 5.5%), ενώ οι
άντρες προτιμούν να αγοράζουν το κρασί τους από κάβα σε σχέση με τις γυναίκες που
προτιμούν το Super Market (46% των αντρών επιλέγουν κάβα, 63.6% των γυναικών
επιλέγουν Super Market).
Πίνακας 1: Γενική σχέση με το κρασί
Συχνότητες

Ποσοστά

2-3 φορές τον μήνα

40

33.3

Πόσο συχνά καταναλώνετε

4-6 φορές τον μήνα

24

20.0

κρασί

7-10 φορές τον μήνα

25

20.8

11-20 φορές τον μήνα

21

17.5

31

21-30 φορές τον μήνα

8

6.7

Πάνω από 30 φορές τον μήνα

2

1.7

1-3

72

60.0

Πόσα μπουκάλια κρασί

4-6

21

17.5

καταναλώνετε κάθε μήνα

7-10

19

15.8

Περισσότερα από 10 μπουκάλια

8

6.7

Ποτέ

34

28.6

Σπάνια (1-2 φορές)

30

25.2

Μερικές φορές (3-4 φορές)

24

20.2

Αρκετές φορές (5-6 φορές)

17

14.3

14

11.8

Ποτέ

42

35.0

Σπάνια (1-2 φορές)

35

29.2

Μερικές φορές (3-4 φορές)

15

12.5

Αρκετές φορές (5-6 φορές)

15

12.5

13

10.8

Από μια κάβα

46

38.7

Συνήθως από που αγοράζετε

Από σούπερ μάρκετ

62

52.1

κρασί

Online

5

4.2

Άλλο

6

5.0

Έχετε επισκεφθεί ποτέ
οινοβιομηχανία τα τελευταία 3
έτη

Πάρα πολλές φορές (πάνω από 6
φορές)

Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε
εμπειρίες γευσιγνωσίας
κρασιού τα τελευταία 3 έτη

Πάρα πολλές φορές (πάνω από 6
φορές)

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή
κρασιού. Οι απαντήσεις δέχονται τιμές από το 1 έως το 5 (1-Καθόλου, 2-Λίγο, 3-Σε
μεσαίο βαθμό, 4-Πολύ, 5-Πάρα πολύ) και όσο αυξάνεται ο μέσος όρος, τόσο πιο
σημαντικός είναι ο εκάστοτε παράγοντας. Ανάμεσα στις απαντήσεις «Σε μεσαίο
βαθμό» και «Πολύ», με τάση προς το δεύτερο, κατατάσσεται η παραγωγή του κρασιού
στην Ελλάδα (3.72) και η φήμη της μάρκας (3.71), ενώ με τάση προς το πρώτο
βρίσκεται η τιμή (3.45) και η βιολογική καλλιέργεια (3.32). Τέλος, σε μέτριο βαθμό οι
συμμετέχοντες δίνουν βαρύτητα στην όμορφη ετικέτα (3.23) και το όμορφο μπουκάλι
(3.22).
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Πίνακας 2: Παράγοντες επιλογής κρασιού
Μέσοι

Τυπικές

όροι

αποκλίσεις

Η φήμη της μάρκας

3.71

0.983

Η τιμή του κρασιού

3.45

0.975

3.72

1.285

Ένα όμορφο μπουκάλι

3.22

1.204

Μια όμορφη ετικέτα

3.23

1.233

Η βιολογική καλλιέργεια

3.32

1.281

Η παραγωγή του στην
Ελλάδα

Στη συνέχεια αναλύονται οι βαθμοί αλκοόλ που προτιμούν οι ερωτηθέντες στο κρασί
τους, στον Πίνακα 3. Οι απαντήσεις κυμαίνονται από 1 έως το 5 (1-Καθόλου, 2-Λίγο,
3-Μέτρια, 4-Πολύ, 5-Πάρα πολύ) και όσο αυξάνεται ο μέσος όρος, τόσο περισσότερο
προτιμούν οι ερωτηθέντες τον εκάστοτε βαθμό αλκοόλ. Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα
στις απαντήσεις «Μέτρια» και «Πολύ», βρίσκονται οι ερωτηθέντες ως προς το κρασί
με 12%-14% βαθμούς αλκοόλ (3.41), ενώ σε μέτριο επίπεδο προτιμούν το κρασί με
λιγότερους από 12% βαθμούς (3.18). Τέλος, ανάμεσα στο «Λίγο» και το «Μέτρια»
κατατάσσουν το κρασί με πάνω από 14% βαθμούς (2.60).

Πίνακας 3: Βαθμοί αλκοόλ

Λιγότερο από 12%
αλκοόλ
12% με 14% βαθμοί
αλκοόλ
Πάνω από 14% βαθμοί
αλκοόλ

Μέσοι

Τυπικές

όροι

αποκλίσεις

3.18

1.046

3.41

0.980

2.60

1.138

Ακολούθως, στον Πίνακα 4, παρουσιάζονται οι γενικότερες απόψεις των ερωτηθέντων
για το κρασί, με τις απαντήσεις να κυμαίνονται από το 1 έως το 5 (1-Διαφωνώ απόλυτα,
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2-Διαφωνώ, 3-Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4-Συμφωνώ, 5-Συμφωνώ απόλυτα), με
την αύξηση του μέσου όρου να συνεπάγεται με αύξηση της συμφωνίας των
συμμετεχόντων. Μεταξύ συμφωνίας και απόλυτης συμφωνίας κατατάσσουν οι
ερωτηθέντες το ότι το κρασί μπορεί να βλάψει την υγεία λόγω αλόγιστης κατανάλωσης
(4.41). Ταυτόχρονα, συμφωνούν πως η προέλευση του κρασιού είναι σημαντική (4.24),
πως το κρασί κάνει καλό στην υγεία (3.87) και πως τα βραβεία-έπαινοι επηρεάζουν την
απόφαση αγοράς τους (3.83).

Πίνακας 4: Γενικότερες απόψεις για το κρασί
Μέσοι

Τυπικές

όροι

αποκλίσεις

3.87

0.697

4.41

0.642

4.24

0.721

3.83

0.882

Το κρασί είναι ευεργετικό για την υγεία
Το κρασί μπορεί να βλάψει την υγεία λόγω αλόγιστης
κατανάλωσης του
Η προέλευση του κρασιού είναι σημαντική
Τα βραβεία-έπαινοι που έχει επιτύχει η μάρκα κρασιού που
προτιμάτε επηρεάζουν την απόφασή να αγοράσετε ένα είδος
κρασιού

Στον Πίνακα 5, είναι εμφανές πως το 48.7% του δείγματος είναι ουδέτερο ως προς την
αποτελεσματικότητα των βιομηχανιών να προωθήσουν τα προϊόντα τους στο
διαδίκτυο. Όσοι συμφωνούν φτάνουν το 35.7%, το 8.7% ανήκει σε όσους διαφωνούν
και το 7% σε όσους συμφωνούν απόλυτα.

Πίνακας 5: Οι προσπάθειες των βιομηχανιών κρασιού να προωθήσουν τα
προϊόντα τους μέσω του διαδικτύου είναι αποτελεσματικές
Συχνότητες Ποσοστά
Διαφωνώ απόλυτα

0

0

Διαφωνώ

10

8.7
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Ούτε συμφωνώ ούτε

56

48.7

Συμφωνώ

41

35.7

Συμφωνώ απόλυτα

8

7.0

Σύνολο

115

100.0

Ελλειπούσες τιμές

5

Σύνολο

120

διαφωνώ

Μέσω του Πίνακα 6, αναλύεται το κατά πόσο οι παρακάτω τρόποι είναι αποδοτικοί
ώστε οι οινοβιομηχανίες να ενημερώσουν τους πελάτες τους για τις προσφορές και τα
προϊόντα τους. Οι απαντήσεις δέχονται τιμές από το 1 έως το 5 (1-Καθόλου, 2-Λίγο,
3-Μέτρια, 4-Πολύ, 5-Πάρα πολύ) και όσο αυξάνεται ο μέσος όρος, τόσο πιο
αποδοτικός θεωρείται ο εκάστοτε τρόπος. Οι ερωτηθέντες πολύ αποδοτική θεωρούν
την ενημέρωση μέσω διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (4.03), στην
τηλεόραση-ραδιόφωνο (3.82) και μέσω websites (3.78). Ακόμη, ανάμεσα στις
απαντήσεις «Μέτρια» και «Πολύ», με τάση προς το δεύτερο, κατατάσσεται η
αποδοτικότητα της ενημέρωσης μέσω διαφημίσεων στο Google (3.62) και στο
YouTube (3.55) και την ενημέρωση κατά την επίσκεψη σε κάβα (3.50), ενώ με τάση
προς το πρώτο βρίσκεται η ενημέρωση μέσω e-mail (3.32). Επιπλέον, λίγο αποδοτική
χαρακτηρίζουν οι ερωτηθέντες την ενημέρωση με φυλλάδια (2.89) και ανάμεσα στις
απαντήσεις «Λίγο» και «Μέτρια» κατατάσσουν την ενημέρωση με κάποιο άλλο μέσο
(2.37).
Πίνακας 6: Αποδοτικότητα τρόπων ενημέρωσης σχετικά με προσφορές και νέα
προϊόντα
Μέσοι

Τυπικές

όροι

αποκλίσεις

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε μια από τις κάβες

3.50

1.005

Online μέσω e-mail

3.32

1.089

Online μέσω διαφόρων websites

3.78

0.913

Με φυλλάδια

2.89

1.330

4.03

0.879

Μέσω διαφημίσεων στο Facebook, Instagram και άλλα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
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Μέσω διαφημίσεων στο YouTube

3.55

1.152

Μέσω διαφημίσεων στην Google

3.62

1.127

Μέσω διαφημίσεων στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο

3.82

1.100

Άλλο

2.37

1.128

Ακολούθως, στον Πίνακα 7, αναλύονται οι απόψεις των ερωτηθέντων αναφορικά με
τις διαδικτυακές αγορές κρασιού και πως τους επηρεάζουν τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Οι απαντήσεις δέχονται τιμές από το 1 έως το 5 (1-Διαφωνώ απόλυτα, 2Διαφωνώ, 3-Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4-Συμφωνώ, 5-Συμφωνώ απόλυτα) και η
αύξηση του μέσου όρου, ταυτίζεται με αύξηση της συμφωνίας. Οι ερωτηθέντες
συμφωνούν πως στις διαδικτυακές αγορές τους απασχολεί η ποιότητα συντήρησης του
κρασιού (3.95) και πως οι αγορές αυτές είναι ασφαλές (3.83). Μεταξύ ουδετερότητας
και συμφωνίας, με τάση προς το δεύτερο, βρίσκονται ως προς το ότι ο αριθμός των
διαδικτυακών κριτικών για μια μάρκα κρασιού επηρεάζει τη γνώμη τους για τη
συγκεκριμένη μάρκα (3.70) και πως επηρεάζονται θετικά όταν βλέπουν την μάρκα
κρασιού σε πολλούς ιστότοπους (3.50), ενώ με τάση προς το πρώτο τοποθετούνται ως
προς το ότι οι διαδικτυακές αγορές είναι έμπιστες ως προς την μεταφορά (3.39).
Επιπλέον, ουδέτεροι είναι οι ερωτηθέντες ως προς το ότι ακολουθούν τις αγαπημένες
οινοβιομηχανίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (3.21), πως ανοίγουν διαφημίσεις
που αφορούν επωνυμίες κρασιού (3.19) και πως στις διαδικτυακές αγορές κρασιού
υπάρχει περίπτωση να λάβουν νοθευμένο προϊόν (2.84) ή προϊόν με ψευδή δήλωση
στοιχείων (2.78).

Πίνακας 7: Διαδικτυακές αγορές και επιρροή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι διαδικτυακές αγορές κρασιού είναι ασφαλείς ως προς την
online πληρωμή
Οι διαδικτυακές αγορές κρασιού είναι έμπιστες ως προς την
ασφάλεια μεταφοράς του κρασιού
Στις διαδικτυακές αγορές κρασιού σας απασχολεί η ποιότητα
συντήρησης του προϊόντος από τους προμηθευτές-πωλητές

Μέσοι

Τυπικές

όροι

αποκλίσεις

3.83

0.792

3.39

0.793

3.95

0.776
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Στις διαδικτυακές αγορές κρασιού υπάρχει περίπτωση να
λάβετε νοθευμένο προϊόν
Στις διαδικτυακές αγορές κρασιού υπάρχει περίπτωση να
λάβετε προϊόν με ψευδή δήλωση στοιχείων
Κατά την πλοήγηση σας στο διαδίκτυο ανοίγετε διαφημίσεις
που αφορούν επωνυμίες κρασιού
Ακολουθείτε τις αγαπημένες σας βιομηχανίες κρασιού στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ο αριθμός των διαδικτυακών κριτικών για μια μάρκα κρασιού
επηρεάζει τη γνώμη σας για τη συγκεκριμένη μάρκα

2.84

0.810

2.78

0.804

3.19

1.063

3.21

1.107

3.70

0.784

3.50

0.901

Η γνώμη σας για μια μάρκα κρασιού επηρεάζεται θετικά από το
να βλέπετε την συγκεκριμένη μάρκα σε πολλές διαφορετικές
σελίδες online
Στον Πίνακα 8, παρατηρείται πως το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων (61.3%),
δηλώνουν πως οι βιομηχανίες κρασιού της προτίμησης τους έχουν διαδικτυακό
ιστότοπο για να αγοράζουν τα προϊόντα τους. Επιπλέον, οι περισσότεροι είναι αρκετά
ικανοποιημένοι από την συνολική τους εμπειρία στον ιστότοπο αυτόν (53.1%).

Πίνακας 8: Άποψη ως προς τον ιστότοπο των οινοβιομηχανιών
Συχνότητες Ποσοστά
Οι βιομηχανίες κρασιού της

Ναι

73

61.3

Όχι

46

38.7

Διαφωνώ απόλυτα

3

3.1

Διαφωνώ

3

3.1

36

36.7

Συμφωνώ

52

53.1

Συμφωνώ απόλυτα

4

4.1

προτίμησης σας έχουν έναν
διαδικτυακό ιστότοπο όπου μπορείτε
να αγοράσετε τα προϊόντα τους

Εάν ναι, είστε ικανοποιημένοι από την

Ούτε συμφωνώ ούτε

συνολική σας εμπειρία στον ιστότοπο

διαφωνώ
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Επιπλέον, από τον Πίνακα 9 φάνηκε οι μεγαλύτερες ηλικίες συμφωνούν σε μεγαλύτερο
ποσοστό πως είναι ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους στον Ιστότοπο σε σχέση με
όσους είναι έως 45 ετών.

Πίνακας 9: Ηλικία * Εάν ναι, είστε ικανοποιημένοι από την συνολική σας εμπειρία στον ιστότοπο
Crosstabulation
Εάν ναι, είστε ικανοποιημένοι από την συνολική σας
εμπειρία στον ιστότοπο

Total

Ούτε
συμφωνώ
Διαφωνώ
απόλυτα
Ηλικία Έως 30
ετών

ούτε
Διαφωνώ

Συμφωνώ

διαφωνώ

Συμφωνώ

απόλυτα

0

1

11

16

1

29

0.0%

3.4%

37.9%

55.2%

3.4%

100.0
%

31-45

2

1

19

15

2

39

5.1%

2.6%

48.7%

38.5%

5.1%

100.0
%

46-60

1

1

4

13

1

20

5.0%

5.0%

20.0%

65.0%

5.0%

100.0
%

61-70

0

0

2

8

0

10

0.0%

0.0%

20.0%

80.0%

0.0%

100.0
%

Total

3

3

36

52

4

98

3.1%

3.1%

36.7%

53.1%

4.1%

100.0
%

Ο ακόλουθος Πίνακας 10, διερευνά το δημογραφικό προφίλ των συμμετεχόντων. Το
δείγμα αποτελείται τόσο από άνδρες (53.8%), όσο και από γυναίκες (46.2%), κυρίως
ηλικίας από 31 έως 45 ετών (40.8%). Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι ερωτηθέντες είναι
απόφοιτοι πανεπιστημίου (31.7%) ή κάτοχοι μεταπτυχιακού-διδακτορικού τίτλου
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(30%), διαμένουν σε κάποιον άλλο προορισμό από όσους αναφέρονται (28.7%) ή στην
Θεσσαλονίκη (21.7%) και είναι έγγαμοι (47.5%) ή άγαμοι (41.7%). Τέλος, το
μεγαλύτερο μέρος του δείγματος δηλώνει μηνιαίο ατομικό εισόδημα από 501€ έως
1000€ (35.8%) ή από 1001€ έως 1500€ (35.8%).

Πίνακας 10: Δημογραφικό προφίλ ερωτηθέντων
Συχνότητες Ποσοστά
Φύλο

Ηλικία

Επίπεδο εκπαίδευσης

Τόπος διαμονής

Οικογενειακή
κατάσταση

Άνδρας

64

53.8

Γυναίκα

55

46.2

Έως 30 ετών

36

30.0

31-45

49

40.8

46-60

24

20.0

61-70

11

9.2

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

1

0.8

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

21

17.5

ΙΕΚ-ΤΕΙ

24

20.0

Πανεπιστήμιο

38

31.7

Μεταπτυχιακό-διδακτορικό

36

30.0

Θεσσαλονίκη

25

21.7

Κεντρική Μακεδονία

16

13.9

Αττική

16

13.9

Σάμος

10

8.7

Αθήνα

3

2.6

Αιγαίο

9

7.8

Βόλος

3

2.6

Άλλο

33

28.7

Άγαμος/η

50

41.7

Έγγαμος/η

57

47.5

Διαζευγμένος/η

10

8.3

Χήρος/α

1

0.8

Άλλο

2

1.7

Έως 500€

6

5.0
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Μηνιαίο ατομικό
εισόδημα

501€-1000€

43

35.8

1001-1500€

43

35.8

1501€-2000€

14

11.7

2001€-3000€

8

6.7

Άνω των 3000€

6

5.0

Στον Πίνακα 11, αναλύεται η χρήση των παρακάτω μέσων κοινωνικής δικτύωσης από
τους ερωτηθέντες. Οι απαντήσεις δέχονται τιμές από το 1 έως το 5 (1-Ποτέ, 2-Σπάνια,
3-Μερικές φορές, 4-Συχνά, 5-Πολύ συχνά) και η αύξηση του μέσου όρου, συνεπάγεται
με την αύξηση της χρήσης της κάθε πλατφόρμας. Ανάμεσα στις απαντήσεις «Συχνά»
και «Πολύ συχνά», με τάση προς το πρώτο, τοποθετούν οι ερωτηθέντες το Facebook
(4.38), ενώ συχνά χρησιμοποιούν το YouTube (4.07), το Instagram (3.93) και το Viber
(3.78). Επιπλέον, σε μέτριο βαθμό προτιμούν το What’s app (2.81), ενώ μεταξύ του
«Σπάνια» και «Μερικές φορές», με τάση προς το πρώτο, κατατάσσουν το LinkedIn
(2.29). Ακόμη, σπάνια χρησιμοποιούν το Twitter(2.22), το Pinterest (2.07) και το Tik
Tok (1.98), ενώ σχεδόν ποτέ το Tumblr (1.13).
Πίνακας 11: Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Μέσοι

Τυπικές

όροι

αποκλίσεις

Facebook

4.38

0.734

Instagram

3.93

1.286

YouTube

4.07

0.998

Twitter

2.22

1.393

LinkedIn

2.29

1.414

Tumblr

1.13

0.368

Pinterest

2.07

1.136

Tik-Tok

1.98

1.327

Viber

3.78

1.227

2.81

1.578

What’s
app
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Επιπλέον, από τον Πίνακα 12 φάνηκε πως οι άντρες αποφεύγουν σε ποσοστό 11.3% το
Instagram σε σχέση με τις γυναίκες που δεν το χρησιμοποιούν ποτέ σε ποσοστό 7.3%,
οι άντρες χρησιμοποιούν κατά περίπου 7% πιο συχνά το Youtube σε σχέση με τις
γυναίκες, ενώ αναφορικά με το FB παρατηρείται σχεδόν παρόμοια στάση ως προς τα
2 φύλα.
Πίνακας 12: Φύλο * Συχνότητα χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Φύλο
Άνδρας
Ποτέ

0.0%

0.0%

Σπάνια

0.0%

3.6%

14.1%

5.5%

35.9%

38.2%

50.0%

52.7%

Ποτέ

11.3%

7.3%

Σπάνια

3.2%

5.5%

21.0%

10.9%

19.4%

27.3%

45.2%

49.1%

Ποτέ

0.0%

3.6%

Σπάνια

6.3%

5.5%

15.9%

16.4%

27.0%

43.6%

50.8%

30.9%

Μερικές
Facebook

φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

Μερικές
Instagram

φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

Μερικές
YouTube

Γυναίκα

φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά
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Ποτέ

37.3%

54.7%

Σπάνια

20.3%

17.0%

15.3%

13.2%

10.2%

11.3%

16.9%

3.8%

Ποτέ

36.2%

49.0%

Σπάνια

25.5%

12.2%

8.5%

22.4%

17.0%

6.1%

12.8%

10.2%

Ποτέ

89.6%

86.0%

Σπάνια

10.4%

12.0%

0.0%

2.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Ποτέ

60.4%

24.0%

Σπάνια

25.0%

28.0%

12.5%

24.0%

2.1%

18.0%

0.0%

6.0%

64.6%

46.2%

Μερικές
Twitter

φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

Μερικές
LinkedIn

φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

Μερικές
Tumblr

φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

Μερικές
Pinterest

φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

Tik-Tok

Ποτέ
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Σπάνια

14.6%

19.2%

8.3%

15.4%

8.3%

5.8%

4.2%

13.5%

Ποτέ

8.1%

5.5%

Σπάνια

12.9%

5.5%

21.0%

16.4%

29.0%

27.3%

29.0%

45.5%

Ποτέ

26.8%

35.8%

Σπάνια

17.9%

18.9%

10.7%

13.2%

17.9%

13.2%

26.8%

18.9%

Μερικές
φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

Μερικές
Viber

φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

What’s
app

Μερικές
φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

Τέλος, φάνηκε πως το Instagram χρησιμοποιείται λιγότερο από τις μεγάλες ηλικίες
(20% απάντησαν «ποτέ»), το Facebook χρησιμοποιείται σχεδόν το ίδιο από όλες τις
ηλικίες, ενώ το Youtube επιλέγεται με αρκετά μεγαλύτερη συχνότητα από άτομα έως
30 ετών.
Πίνακας 13: Ηλικία * Συχνότητα χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Ηλικία
Έως
30 ετών

Άνω
31-45

46-60

61-70

των
70 ετών
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Ποτέ
Σπάνια

0.0%

13.9%

4.1%

12.5%

18.2%

0.0%

38.9%

40.8%

29.2%

36.4%

0.0%

44.4%

53.1%

58.3%

45.5%

0.0%

Ποτέ

5.6%

12.2%

4.3%

20.0%

0.0%

Σπάνια

0.0%

4.1%

13.0%

0.0%

0.0%

8.3%

16.3%

30.4%

20.0%

0.0%

16.7%

30.6%

17.4%

20.0%

0.0%

69.4%

36.7%

34.8%

40.0%

0.0%

Ποτέ

0.0%

2.0%

4.3%

0.0%

0.0%

Σπάνια

2.8%

4.1%

17.4%

9.1%

0.0%

16.7%

14.3%

21.7%

9.1%

0.0%

25.0%

44.9%

21.7%

45.5%

0.0%

55.6%

34.7%

34.8%

36.4%

0.0%

Ποτέ

50.0%

48.9%

33.3%

33.3%

0.0%

Σπάνια

19.4%

17.0%

28.6%

11.1%

0.0%

13.9%

14.9%

14.3%

11.1%

0.0%

8.3%

10.6%

4.8%

33.3%

0.0%

8.3%

8.5%

19.0%

11.1%

0.0%

32.4%

39.0%

66.7%

75.0%

0.0%

φορές

Μερικές
φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

Μερικές
φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

Μερικές
φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά
LinkedIn

0.0%

0.0%

συχνά

Twitter

0.0%

0.0%

Πολύ

YouTube

0.0%

2.0%

Συχνά

Instagram

0.0%

2.8%

Μερικές
Facebook

0.0%

Ποτέ
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Σπάνια

20.6%

19.5%

11.1%

25.0%

0.0%

23.5%

9.8%

16.7%

0.0%

0.0%

11.8%

14.6%

5.6%

0.0%

0.0%

11.8%

17.1%

0.0%

0.0%

0.0%

Ποτέ

94.1%

86.0%

83.3%

75.0%

0.0%

Σπάνια

5.9%

11.6%

16.7%

25.0%

0.0%

0.0%

2.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Ποτέ

41.2%

41.9%

33.3%

75.0%

0.0%

Σπάνια

26.5%

27.9%

22.2%

25.0%

0.0%

23.5%

14.0%

27.8%

0.0%

0.0%

8.8%

11.6%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0%

4.7%

5.6%

0.0%

0.0%

Ποτέ

47.1%

60.0%

55.6%

50.0%

0.0%

Σπάνια

17.6%

13.3%

27.8%

25.0%

0.0%

11.8%

11.1%

11.1%

25.0%

0.0%

8.8%

6.7%

5.6%

0.0%

0.0%

14.7%

8.9%

0.0%

0.0%

0.0%

Ποτέ

8.3%

4.1%

8.7%

10.0%

0.0%

Σπάνια

19.4%

6.1%

0.0%

10.0%

0.0%

Μερικές
φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

Μερικές
Tumblr

φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

Μερικές
Pinterest

φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

Μερικές
Tik-Tok

φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

Viber
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Μερικές

22.2%

18.4%

21.7%

10.0%

0.0%

19.4%

22.4%

47.8%

40.0%

0.0%

30.6%

49.0%

21.7%

30.0%

0.0%

Ποτέ

33.3%

32.6%

23.8%

33.3%

0.0%

Σπάνια

19.4%

15.2%

23.8%

16.7%

0.0%

22.2%

6.5%

0.0%

33.3%

0.0%

13.9%

19.6%

14.3%

0.0%

0.0%

11.1%

26.1%

38.1%

16.7%

0.0%

φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

What’s
app

Μερικές
φορές
Συχνά
Πολύ
συχνά

Για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε ο γραμμικός
συντελεστής συσχέτισης Pearson. Το συγκεκριμένο μαθηματικό εργαλείο λαμβάνει
τιμές από το -1 έως το 1, ενώ όσο πλησιάζει την μονάδα (κατ’ απόλυτη τιμή) τόσο πιο
ισχυρή θεωρείται η εκάστοτε συσχέτιση μεταξύ των υπό μελέτη μεταβλητών.
Όσον αφορά τις ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στα ερευνητικά ερωτήματα, γίνεται
σαφής αντιστοίχιση μέσω του εξής Πίνακα Αντιστοίχισης:

Πίνακας 14: Αντιστοίχισης ερευνητικών ερωτημάτων και ερωτηματολογίου
Οι προσπάθειες των βιομηχανιών κρασιού να προωθήσουν τα
1ο ερευνητικό ερώτημα

προϊόντα τους μέσω του διαδικτύου είναι αποτελεσματικές
Ακολουθείτε τις αγαπημένες σας βιομηχανίες κρασιού στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε εμπειρίες γευσιγνωσίας κρασιού τα

2ο ερευνητικό ερώτημα

τελευταία 3 έτη
Κριτήρια επιλογής κρασιού
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Οι προσπάθειες των βιομηχανιών κρασιού να προωθήσουν τα
προϊόντα τους μέσω του διαδικτύου είναι αποτελεσματικές
Οι διαδικτυακές αγορές κρασιού είναι ασφαλείς ως προς την
online πληρωμή
Οι διαδικτυακές αγορές κρασιού είναι έμπιστες ως προς την
ασφάλεια μεταφοράς του κρασιού
3ο ερευνητικό ερώτημα

Στις διαδικτυακές αγορές κρασιού σας απασχολεί η ποιότητα
συντήρησης του προϊόντος από τους προμηθευτές-πωλητές
Στις διαδικτυακές αγορές κρασιού υπάρχει περίπτωση να
λάβετε νοθευμένο προϊόν
Στις διαδικτυακές αγορές κρασιού υπάρχει περίπτωση να
λάβετε προϊόν με ψευδή δήλωση στοιχείων
Κατά την πλοήγηση σας στο διαδίκτυο ανοίγετε διαφημίσεις
που αφορούν επωνυμίες κρασιού

Στον Πίνακα 15, διερευνάται το πρώτο ερευνητικό ερώτημα. Πιο συγκεκριμένα,
αναδεικνύεται στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών μέτριας
έντασης, με τιμή 0.344, και σημαντική σε 99% επίπεδο εμπιστοσύνης. Πιο
συγκεκριμένα, όσο περισσότερο οι ερωτηθέντες ακολουθούν τις αγαπημένες
οινοβιομηχανίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο πιο θετικοί είναι ως προς το ότι
οι βιομηχανίες προωθούν τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο αποδοτικά.

Πίνακας 15: Συσχέτιση ακολουθίας των πλατφορμών κοινωνικών δικτύωσης των
οινοβιομηχανιών με την αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής προώθησης προϊόντων
Ακολουθείτε τις αγαπημένες σας
βιομηχανίες κρασιού στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
Οι προσπάθειες των βιομηχανιών
κρασιού να προωθήσουν τα προϊόντα
τους μέσω του διαδικτύου είναι

.344**

αποτελεσματικές
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Στον Πίνακα 16, παρουσιάζονται οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης για την
απάντηση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος, από τις οποίες αναδεικνύονται 3
στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο συχνά οι ερωτηθέντες
συμμετείχαν σε γευσιγνωσίες κρασιού τα τελευταία 3 έτη, τόσο πιο σημαντική
θεωρούν την φήμη της μάρκας του κρασιού, μια όμορφη ετικέτα και την βιολογική
καλλιέργεια του. Οι συσχετίσεις αυτές είναι μικρής έντασης, με τιμές από 0.236 έως το
0.247, και είναι στατιστικά σημαντικές σε 95% και 99% επίπεδο εμπιστοσύνης.
Πίνακας 16: Συσχετίσεις της συμμετοχής σε γευσιγνωσία κρασιού με τα κριτήρια
επιλογής του κρασιού
Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε
εμπειρίες γευσιγνωσίας κρασιού
τα τελευταία 3 έτη
Η φήμη της μάρκας

.236*

Η τιμή του κρασιού

0.017

Η παραγωγή του στην Ελλάδα

0.139

Ένα όμορφο μπουκάλι

0.123

Μια όμορφη ετικέτα

.246**

Η βιολογική καλλιέργεια

.247**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Στον τελευταίο Πίνακα 17, δίνεται απάντηση στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα. Από τις
τιμές των συντελεστών συσχέτισης, αναδεικνύονται 4 στατιστικά σημαντικές
συσχετίσεις μικρής έως μέτριας έντασης, με τιμές από 0.220 έως το 0.302. Πιο
συγκεκριμένα, όσο περισσότερο συμφωνούν οι ερωτηθέντες πως οι βιομηχανίες
κρασιού προωθούν αποτελεσματικά τα προϊόντα τους μέσω διαδικτύου, τόσο πιο
θετικοί είναι ως προς το ότι οι διαδικτυακές αγορές κρασιού είναι έμπιστες ως προς
την ασφάλεια μεταφοράς του κρασιού και πως κατά την πλοήγηση ανοίγουν
διαφημίσεις που αφορούν επωνυμίες κρασιού. Ωστόσο, τόσο λιγότερο συμφωνούν πως
από τις διαδικτυακές αγορές υπάρχει περίπτωση να λάβουν νοθευμένο προϊόν ή προϊόν
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με ψευδή δήλωση στοιχείων. Οι παραπάνω συσχετίσεις είναι στατιστικά σημαντικές
σε 95% ή 99% επίπεδο εμπιστοσύνης.
Πίνακας 17: Συσχετίσεις της αποτελεσματικότητας της προώθησης των προϊόντων
μέσω διαδικτύου
Οι προσπάθειες των βιομηχανιών
κρασιού να προωθήσουν τα
προϊόντα τους μέσω του
διαδικτύου είναι αποτελεσματικές
Οι διαδικτυακές αγορές κρασιού είναι ασφαλείς ως προς
την online πληρωμή
Οι διαδικτυακές αγορές κρασιού είναι έμπιστες ως προς
την ασφάλεια μεταφοράς του κρασιού

0.126
.262**

Στις διαδικτυακές αγορές κρασιού σας απασχολεί η
ποιότητα συντήρησης του προϊόντος από τους

-0.041

προμηθευτές-πωλητές
Στις διαδικτυακές αγορές κρασιού υπάρχει περίπτωση να
λάβετε νοθευμένο προϊόν
Στις διαδικτυακές αγορές κρασιού υπάρχει περίπτωση να
λάβετε προϊόν με ψευδή δήλωση στοιχείων
Κατά την πλοήγηση σας στο διαδίκτυο ανοίγετε
διαφημίσεις που αφορούν επωνυμίες κρασιού

-.225*
-.220*
.302**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

9.1 Αποτελέσματα
Η παραπάνω έρευνα επικεντρώθηκε στην διερεύνηση της αύξησης των αγορών
κρασιού των οινοβιομηχανιών λόγω του ψηφιακού marketing και των πρακτικών
επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται. Πιο αναλυτικά, στην έρευνα συμμετείχαν 120
ερωτηθέντες, εκ των οποίων οι περισσότεροι άνδρες, από 31 έως 45 ετών και απόφοιτοι
πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα, το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων κατοικούν στην
Θεσσαλονίκη, είναι άγαμοι και έχουν ατομικό μηνιαίο εισόδημα από 501€ έως 1500€.
Επιπλέον, πιο συχνά χρησιμοποιούν το Facebook.
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Συνεχίζοντας, αναδείχθηκε πως οι περισσότεροι ερωτηθέντες καταναλώνουν κρασί 2
με 3 φορές τον μήνα και συνολικά 1 με 3 μπουκάλια. Ακόμη, δεν έχουν επισκεφθεί
κάποια οινοβιομηχανία ή έχουν συμμετάσχει σε γευσιγνωσίες κρασιού τα τελευταία 3
έτη, ενώ αγοράζουν κρασί κυρίως από το σούπερ μάρκετ. Επιπλέον, δηλώνουν πως πιο
σημαντικός παράγοντας για την επιλογή κρασιού είναι η παραγωγή του στην Ελλάδα
και συνήθως προτιμούν κρασί με 12% έως 14% βαθμούς αλκοόλ. Συνεχίζοντας,
φαίνεται να συμφωνούν πως η αλόγιστη κατανάλωση κρασιού μπορεί να βλάψει την
υγεία. αλλά γενικότερα καλό στην υγεία, και πως η προέλευση του κρασιού και τα
βραβεία που έχει λάβει η μάρκα έχουν σημασία.
Έγινε επίσης σαφές πως οι ερωτηθέντες στην πλειοψηφία τους είναι ουδέτεροι ως προς
την αποτελεσματικότητα των βιομηχανιών να προωθήσουν τα προϊόντα τους στο
διαδίκτυο. Επιπλέον, πιο αποδοτικό μέσω ενημέρωσης για τα νέα προϊόντα και τις
προσφορές των οινοβιομηχανιών θεωρούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την
τηλεόραση-ραδιόφωνο. Ταυτόχρονα, οι ερωτηθέντες συμφωνούν περισσότερο πως οι
διαδικτυακές αγορές τους κάνουν να ανησυχούν για την ποιότητα συντήρησης του
κρασιού και πως γενικότερα οι αγορές αυτές είναι ασφαλείς. Τέλος, το μεγαλύτερο
μέρος του δείγματος δηλώνει πως υπάρχει κατάλληλος διαδικτυακός ιστότοπος ώστε
να αγοράσουν προϊόντα από τις αγαπημένες οινοβιομηχανίες τους, ο οποίος είναι και
πολύ ικανοποιητικός.
Διερευνώντας το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, αναδείχθηκε πως όσο περισσότερο οι
ερωτηθέντες ακολουθούν οινοβιομηχανίες που προτιμούν στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, τόσο περισσότερο συμφωνούν πως προωθούν τα προϊόντα τους στο
διαδίκτυο αποτελεσματικά. Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, έγινε σαφές πως όσες
περισσότερες φορές οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες γευσιγνωσίας
κρασιού τα τελευταία 3 έτη, τόσο περισσότερη σημασία δίνουν στην φήμη της μάρκας,
την ετικέτα και την βιολογική καλλιέργεια κατά την επιλογή κρασιού. Όσον αφορά το
τρίτο ερευνητικό ερώτημα, παρατηρείται πως όσο πιο θετικοί είναι οι ερωτηθέντες ως
προς την αποδοτική προώθηση των προϊόντων των οινοβιομηχανιών μέσω διαδικτύου,
τόσο περισσότερο συμφωνούν πως οι διαδικτυακές αγορές είναι έμπιστες όσον αφορά
την μεταφορά του κρασιού και πως κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο ανοίγουν
διαφημίσεις που αφορούν επωνυμίες κρασιού. Επιπλέον, όσο συμφωνούν πως
πραγματοποιείται

αποτελεσματική

διαδικτυακή

προώθηση,

τόσο

λιγότερο
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υποστηρίζουν ότι κατά τις διαδικτυακές αγορές ανησυχούν πως θα λάβουν νοθευμένο
προϊόν ή προϊόν με ψευδή δήλωση στοιχείων.

10.Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο 11 πραγματοποιείτε η ερμηνεία των συμπερασμάτων βάση στόχων και
απαντάται το κεντρικό ερώτημα της εργασίας. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι
περιορισμοί της έρευνας καθώς προτάσεις για μελλοντικές έρευνες και μελέτη.

10.1

Ερμηνεία Συμπερασμάτων

Το κεντρικό ερώτημα της παρούσας εργασίας αφορά το πως το ψηφιακό marketing και
οι πρακτικές επικοινωνίας αυξάνουν τις αγορές κρασιών από τους καταναλωτές και οι
απάντηση που προκύπτει από την παραπάνω έρευνα και τα ερωτήματα της είναι πως η
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι ιστοσελίδες καθώς και η στρατηγική
δημιουργία περιεχομένου στο ψηφιακό marketing από τις οινοβιομηχανίες έχει θετικό
πρόσημο στους καταναλωτές.
Αναλυτικότερα, ο πρώτος στόχος της εργασίας ήταν να προσδιοριστεί αν ακολουθούν
οι καταναλωτές τις οινοβιομηχανίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ποια. Όπως
ανακαλύφθηκε, το δείγμα δραστηριοποιείται κυρίως τις οινοβιομηχανίες στο
Facebook, στο Youtube και στο Instagram άρα και τα στελέχη marketing στο κλάδο
του οίνου οφείλουν να επικεντρώσουν τις ενέργειες τους στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης κυρίως σε αυτά τα τρία κανάλια επικοινωνίας. Επιπλέον, από την έρευνα
προκύπτει ότι το Facebook και το Instagram χρησιμοποιούνται εξίσου από τις γυναίκες
και τους άντρες πολύ συχνά ενώ το Youtube χρησιμοποιείται συχνότερα περισσότερο
από άντρες. Άρα, το περιεχόμενο που αναρτάται στις πρώτες δύο πλατφόρμες οφείλει
να έχει unisex χαρακτήρα, ενώ στο Youtube το περιεχόμενο μπορεί να αφορά
περισσότερο τους άνδρες. Ο δεύτερος στόχος της εργασίας αφορά την εύρεση των
απόψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα προώθησης

των προϊόντων της

οινοβιομηχανίας μέσω διαδικτύου, όπου η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν
ουδέτερη. Ο τρίτος στόχος αποτελεί σημαντικό εύρημα για τις οινοβιομηχανίες.
Ανακαλύφθηκε ότι όσο περισσότερο το δείγμα ακολουθεί στα μέσα κοινωνικής
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δικτύωσης τις οινοβιομηχανίες τόσο πιο αποτελεσματική θεωρεί την προώθηση των
προϊόντων τους. Καταλήγουμε λοιπόν ότι οι οινοβιομηχανίες οφείλουν να
δραστηριοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως σε αυτά που βρίσκεται
σε μεγάλο ποσοστό το κοινό τους, έτσι ώστε οι καταναλωτές να δέχονται
αποτελεσματικότερα τα μηνύματα τους και την προώθηση των κρασιών τους. Το
παραπάνω συμπέρασμα συνδέεται και με την τοποθέτηση των Lesidrenska και Dicke
(2012), ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα από τα βασικά
εργαλεία των επιχειρήσεων για την προώθηση των προϊόντων τους.
Οι επόμενοι δύο στόχοι αφορούν τα χαρακτηριστικά βάση των οποίων επιλέγει το
δείγμα το κρασί του καθώς και αν έχει συμμετάσχει σε γευσιγνωσίες τα τελευταία τρία
έτη. Έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε την βαρύτητα που δίνουν οι καταναλωτές
στο εκάστοτε χαρακτηριστικό του κρασιού, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται ως
ναυαρχίδα στην επικοινωνία και στο περιεχόμενο του ψηφιακού marketing. Το
περιεχόμενο, σύμφωνα με τον Rowley (2018), αποτελεί σημαντικό παράγοντα για μία
επιτυχημένη στρατηγική marketing καθώς και το κεντρικό μήνυμα της εκάστοτε
καμπάνιας. Άρα, η επιλογή του κεντρικού μηνύματος είναι καθαρά στρατηγική
επιλογή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το δείγμα επιλέγει το κρασί του
βάση της φήμης της εκάστοτε οινοβιομηχανίας καθώς και αν η παραγωγή του γίνεται
στην Ελλάδα. Η βιολογική καλλιέργεια, η αισθητική του μπουκαλιού και της ετικέτας
επηρεάζει σε μεσαίο βαθμό την επιλογή κρασιού από το δείγμα. Φαίνεται λοιπόν ότι
οι Έλληνες καταναλωτές οίνου προτιμούν να στηρίζουν ελληνικές οινοβιομηχανίες.
Αυτό αποτελεί και ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να προβληθεί περισσότερο από τα
στελέχη marketing στο περιεχόμενο που παράγουν και δημοσιεύουν με σκοπό την
αύξηση των πωλήσεών τους. Επίσης οι οινοβιομηχανίες, βάση των παραπάνω, πρέπει
να ενισχύσουν την φήμη τους με ψηφιακές και μη ενέργειες. Σχετικά με τις
γευσιγνωσίες, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν έχει παρευρεθεί ποτέ σε κάποια.
Σημαντική πληροφορία όμως για τις οινοβιομηχανίες αποτελεί ο έκτος στόχος της
παρούσας εργασίας βάση του οποίου ανακαλύφθηκε ότι όσο πιο συχνά το δείγμα
συμμετέχει σε γευσιγνωσίες τόση περισσότερη έμφαση δίνει στην φήμη της μάρκας,
στην βιολογική καλλιέργεια και στην όμορφη ετικέτα. Συμπερασματικά λοιπόν οι
οινοβιομηχανίες όταν οργανώνουν ή συμμετέχουν σε γευσιγνωσίες καλό θα ήταν να
προωθούν περισσότερο την επωνυμία τους, γεγονός που θα τους ωφελήσει τόσο στην
αναγνωσιμότητα όσο και στην επιλογή του κρασιού τους από τους καταναλωτές.
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Οι επόμενο δύο στόχοι της εργασίας αφορούν τις διαδικτυακές αγορές κρασιού, την
αποδοτικότητα των τρόπων ενημέρωσης σε ότι αφορά τα κρασιά διαδικτυακά. Όπως
προέκυψε από την έρευνα, το δείγμα θέλει να γνωρίζει την ποιότητα συντήρησης του
κρασιού και κατά πόσο γίνεται σωστά ανάλογα με τον τύπου κρασιού. Επιπλέον,
θεωρούν πως η διαδικτυακές αγορές είναι ασφαλείς ως προς την online πληρωμή
καθώς και ότι επηρεάζονται θετικά όταν υπάρχουν διαδικτυακές κριτικές για τη
οινοβιομηχανία καθώς και όταν τα κρασιά της υπάρχουν σε πολλούς ιστότοπους.
Επομένως, τα στελέχη marketing μπορούν να εισάγουν τα κρασιά της εταιρίας τους σε
πολλές διαδικτυακές κάβες αλλά να προωθούν ότι ο εκάστοτε συνεργάτης συντηρεί
σωστά τα κρασιά τους. Επιπλέον, μπορούν να δημιουργήσουν καμπάνιες στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για την αύξηση των διαδικτυακών κριτικών τους. Αυτά θα τους
συμβάλλουν στην αύξηση των διαδικτυακών αγορών από τους καταναλωτές.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ερωτηθέντες θεωρούν
ιδιαίτερα αποδοτική την ενημέρωση τους σχετικά με τα κρασιά όταν αυτή
πραγματοποιείται μέσω διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην
τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και μέσω websites. Δύο από τα τρία αφορούν το ψηφιακό
marketing και τα στελέχη των οινοβιομηχανιών οφείλουν να χρησιμοποιούν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και τον ιστότοπό τους ως το βασικό εργαλείο επικοινωνίας με
τους καταναλωτές τους. Αυτό προκύπτει και από την τοποθέτηση των White και Smith
(2010), οι οποίοι αναφέρουν ότι ο πρωταρχικός λόγος λειτουργίας των ιστοσελίδων
είναι η ενημέρωση των καταναλωτών της. Τέλος, ο ένατος στόχος της έρευνας αφορά
την συσχέτιση των προηγούμενων δύο στόχων. Αναλυτικότερα, όσο περισσότερο το
δείγμα είναι σύμφωνο με την αποτελεσματική ενημέρωση του από τις οινοβιομηχανίες
, τόσο περισσότερο θεωρούν έμπιστες τις διαδικτυακές αγορές κρασιών καθώς είναι
και πιο θετικοί να ανοίξουν διαφημίσεις που αφορούν κρασιά. Αυτό αποδεικνύει πως
η αποδοτική ενημέρωση των καταναλωτών οδηγεί σε θετική στάση απέναντι σε
διαδικτυακές διαφημίσεις οίνου και κατ’ επέκταση σε διαδικτυακή αγορά.

10.2

Περιορισμοί της έρευνας

Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου κλειστών
ερωτήσεων. Αυτό αποτελεί και τον πρώτο περιορισμό της έρευνας, αφού οι απαντήσεις
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ήταν προκαθορισμένες και οι ερωτηθέντες δεν μπορούσαν να απαντήσουν σε
γενικευμένο πλαίσιο. Άρα, υπάρχει απώλεια των λεπτομερειών και του βάθους της
πληροφορίας. Επιπλέον, η ειλικρίνεια κατά την οποία απάντησε το δείγμα στις
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου δεν μπορεί να ελεγχθεί πλήρως. Ένας ακόμα
παράγοντας που περιορίζει την έρευνα είναι η υποκειμενικότητα του δείγματος ως προς
την κατανόηση των ερωτήσεων. Τέλος, η έρευνα πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για
τους καταναλωτές και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πληροφορίες σχετικά με την χρήση
και τα αποτελέσματα του ψηφιακού marketing από στελέχη οινοβιομηχανιών.
Εν αντιθέσει, η έρευνα με την μορφή ερωτηματολογίου έχει θετικά χαρακτηριστικά
που συμβάλλουν στην διεξαγωγή της έρευνας. Η έκταση καθώς και η ποικιλία των
δεδομένων που μπορεί να συγκεντρωθούν μέσω αυτής της μεθόδου αποτελεί ένα
βασικό πλεονέκτημα για τον εκάστοτε ερευνητή. Επιπλέον, με την χρήση
ερωτηματολογίων μπορούμε να απευθυνθούμε σε μεγάλο εύρος ερωτουμένων. Τέλος,
η ανωνυμία και η ελεύθερη έκφραση των συμμετεχόντων παρέχει καλύτερη ποιότητα
δεδομένων.

10.3

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα και μελέτη

Το ερευνητικό θέμα μπορεί να επεκταθεί και να εμπλουτιστεί σε μελλοντικές έρευνες
και μελέτες. Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε στους καταναλωτές οίνου στην
Ελλάδα, θα είχε επιστημονικά ενδιαφέρον να ερευνηθεί και στους καταναλωτές οίνου
στο εξωτερικό αλλά και η συσχέτιση των απόψεων εντός και εκτός Ελλάδας.
Επιπροσθέτως, θα το ερωτηματολόγιο θα μπορούσε να περιέχει ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου για την συλλογή περισσότερων πτυχών και δεδομένων. Τέλος, θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις από στελέχη εμπορικών τμήματων
αλλά και των τμημάτων marketing για την άντληση πληροφοριών από την πλευρά των
οινοβιομηχανιών.
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Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο έρευνας
1. Δέχομαι να λάβω μέρος εθελοντικά στην έρευνα με τίτλο "How Digital
Marketing and Communications Practices in Wine Industry increase
purchases". Κατανοώ ότι ακόμα κι αν συμφωνήσω να συμμετάσχω τώρα,
μπορώ να αποσυρθώ ή να αρνηθώ να απαντήσωοποιαδήποτε ερώτηση χωρίς
καμία

συνέπεια,

οποιαδήποτε

στιγμή

κατά

τη

διάρκεια

του

ερωτηματολογίου.
 Δέχομαι να συμμετάσχω και κατανοώ πως μπορώ να αποσυρθώ οποιαδήποτε
στιγμή


Δεν δέχομαι να συμμετάσχω

2. Συναινώ να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα ανώνυμα για την διεξαγωγή της
έρευνας στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας.
 Συμφωνώ
 Διαφωνώ

Κατανάλωση κρασιού και γνώμη αναφορικά με τις οινοβιομηχανίες
3. Πόσο συχνά καταναλώνετε κρασί;
 2-3 φορές τον μήνα
 4-6 φορές τον μήνα
 7-10 φορές τον μήνα
 11-20 φορές τον μήνα
 21-30 φορές τον μήνα
 Πάνω από 30 φορές τον μήνα

4. Πόσα μπουκάλια κρασί καταναλώνετε κάθε μήνα;
 1-3
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 4-6
 7-10
 Περισσότερα από 10 μπουκάλια

5. Έχετε επισκεφθεί ποτέ οινοβιομηχανία τα τελευταία 3 έτη;
 Ποτέ
 Σπάνια (1-2 φορές)
 Μερικές φορές (3-4 φορές)
 Αρκετές φορές (5-6 φορές)
 Πάρα πολλές φορές (πάνω από 6 φορές)

6. Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε εμπειρίες γευσιγνωσίας κρασιού τα τελευταία 3
έτη;
 Ποτέ
 Σπάνια (1-2 φορές)
 Μερικές φορές (3-4 φορές)
 Αρκετές φορές (5-6 φορές)
 Πάρα πολλές φορές (πάνω από 6 φορές)

7. Συνήθως από που αγοράζετε κρασί;
 Από μια κάβα
 Από σούπερ μάρκετ
 Online
 Άλλο

8. Πόσο σημαντικοί είναι οι ακόλουθοι παράγοντες για την επιλογή του κρασιού
σας;
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Καθόλου

Λίγο

Σε μεσαίο επίπεδο

Πολύ

Πάρα πολύ

Η φήμη της μάρκας
Η τιμή του κρασιού
Η παραγωγή του στην Ελλάδα
Ένα όμορφο μπουκάλι
Μια όμορφη ετικέτα
Η βιολογική καλλιέργεια

9. Το κρασί είναι ευεργετικό για την υγεία.
 Διαφωνώ απόλυτα
 Διαφωνώ
 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
 Συμφωνώ
 Συμφωνώ απόλυτα

10. Το κρασί μπορεί να βλάψει την υγεία λόγω αλόγιστης κατανάλωσης του.
 Διαφωνώ απόλυτα
 Διαφωνώ
 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
 Συμφωνώ
 Συμφωνώ απόλυτα

11. Κατά πόσο προτιμάτε τις παρακάτω περιεκτικότητες αλκοόλ κρασιού;
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ

Λιγότερο από 12% αλκοόλ
12% με 14% βαθμοί αλκοόλ
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Πάνω από 14% βαθμοί αλκοόλ

12. Η προέλευση του κρασιού είναι σημαντική.
 Διαφωνώ απόλυτα
 Διαφωνώ
 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ
 Συμφωνώ
 Συμφωνώ απόλυτα

13. Τα βραβεία και οι έπαινοι που έχει επιτύχει η μάρκα κρασιού που προτιμάτε
επηρεάζουν την απόφασή σας να αγοράσετε ένα συγκεκριμένο είδος
κρασιού.
 Διαφωνώ απόλυτα
 Διαφωνώ
 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ
 Συμφωνώ
 Συμφωνώ απόλυτα

Ψηφιακό μάρκετινγκ στην οινοβιομηχανία
14. Οι προσπάθειες των βιομηχανιών κρασιού να προωθήσουν τα προϊόντα τους
μέσω του διαδικτύου είναι αποτελεσματικές.
 Διαφωνώ απόλυτα
 Διαφωνώ
 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ
 Συμφωνώ
 Συμφωνώ απόλυτα
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15. Κατά πόσο θεωρείτε πως οι παρακάτω τρόποι θα ήταν αποδοτικοί ώστε οι
βιομηχανίες κρασιού να ενημερώσουν τους πελάτες τους σχετικά με
προσφορές και νέα προϊόντα;
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε μια
από τις κάβες
Online μέσω e-mail
Online μέσω διαφόρων websites
Με φυλλάδια
Μέσω διαφημίσεων στο Facebook, Instagram
και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Μέσω διαφημίσεων στο YouTube
Μέσω διαφημίσεων στην Google
Μέσω διαφημίσεων στην τηλεόραση και το
ραδιόφωνο
Άλλο

16. Οι διαδικτυακές αγορές κρασιού είναι ασφαλείς ως προς την online πληρωμή.
 Διαφωνώ απόλυτα
 Διαφωνώ
 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ
 Συμφωνώ
 Συμφωνώ απόλυτα

17. Οι διαδικτυακές αγορές κρασιού είναι έμπιστες ως προς την ασφάλεια
μεταφοράς του κρασιού.
 Διαφωνώ απόλυτα
 Διαφωνώ
 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ
 Συμφωνώ
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 Συμφωνώ απόλυτα

18. Στις διαδικτυακές αγορές κρασιού σας απασχολεί η ποιότητα συντήρησης του
προϊόντος από τους προμηθευτές-πωλητές.


Διαφωνώ απόλυτα

 Διαφωνώ
 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ
 Συμφωνώ
 Συμφωνώ απόλυτα

19. Στις διαδικτυακές αγορές κρασιού υπάρχει περίπτωση να λάβετε νοθευμένο
προϊόν.
 Διαφωνώ απόλυτα
 Διαφωνώ
 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ
 Συμφωνώ
 Συμφωνώ απόλυτα

20. Στις διαδικτυακές αγορές κρασιού υπάρχει περίπτωση να λάβετε προϊόν με
ψευδή δήλωση στοιχείων (ποικιλία, περιεκτικότητα, συστατικά, κλπ.).
 Διαφωνώ απόλυτα
 Διαφωνώ
 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ
 Συμφωνώ
 Συμφωνώ απόλυτα

21. Κατά την πλοήγηση σας στο διαδίκτυο ανοίγετε διαφημίσεις που αφορούν
επωνυμίες κρασιού.
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 Διαφωνώ απόλυτα
 Διαφωνώ
 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ
 Συμφωνώ
 Συμφωνώ απόλυτα

22. Ακολουθείτε τις αγαπημένες σας βιομηχανίες κρασιού στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
 Διαφωνώ απόλυτα
 Διαφωνώ
 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ
 Συμφωνώ
 Συμφωνώ απόλυτα

23. Ο αριθμός των διαδικτυακών κριτικών για μια μάρκα κρασιού επηρεάζει τη
γνώμη σας για τη συγκεκριμένη μάρκα.
 Διαφωνώ απόλυτα
 Διαφωνώ
 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ
 Συμφωνώ
 Συμφωνώ απόλυτα

24. Οι βιομηχανίες κρασιού της προτίμησης σας έχουν έναν διαδικτυακό
ιστότοπο όπου μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα τους;
 Ναι
 Όχι
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25. Εάν ναι, είστε ικανοποιημένοι από την συνολική σας εμπειρία στον ιστότοπο;
 Διαφωνώ απόλυτα
 Διαφωνώ
 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ
 Συμφωνώ
 Συμφωνώ απόλυτα

26. Η γνώμη σας για μια μάρκα κρασιού επηρεάζεται θετικά από το να βλέπετε
την συγκεκριμένη μάρκα σε πολλές διαφορετικές σελίδες online.
 Διαφωνώ απόλυτα
 Διαφωνώ
 Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ
 Συμφωνώ
 Συμφωνώ απόλυτα

Δημογραφικά χαρακτηριστικά
27. Φύλο
 Άνδρας
 Γυναίκα
 Άλλο

28. Ηλικία
 Έως 30 ετών
 31-45
 46-60
 60-70
 Άνω των 70 ετών
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29. Επίπεδο εκπαίδευσης
 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 ΙΕΚ-ΤΕΙ
 Πανεπιστήμιο
 Μεταπτυχιακό-διδακτορικό
 Άλλο
30. Τόπος διαμονής (περιφέρεια)
………………………………………………

31. Οικογενειακή κατάσταση
 Άγαμος/η
 Έγγαμος/η
 Διαζευγμένος/η
 Χήρος/α
 Άλλο

32. Μηνιαίο ατομικό εισόδημα
 Έως 500€
 501€-1000€
 1001-1500€
 1501€-2000€
 2500€-3000€
 Άνω των 3000€

33. Πόσο συχνά χρησιμοποιείται τις ακόλουθες πλατφόρμες κοινωνικής
δικτύωσης;
Ποτέ

Σπάνια

Μερικές φορές Συχνά

Πολύ συχνά

Facebook
Instagram
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YouTube
Twitter
LinkedIn
Tumblr
Pinterest
Tik-Tok
Viber
What’s app
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