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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

   Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι παρότι υπάρχουν αρκετές 

έρευνες που να διερευνούν γενικά την επίδραση του μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης στην εικόνα των επιχειρήσεων στον τομέα της εστίαση, λίγες μελέτες έχουν 

διερευνήσει το πως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του μάρκετινγκ στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (όπως η εξατομίκευση, η τάση, η αλληλοεπίδραση, η διαφήμιση 

και η διαφήμιση)  επιδρούν στην εικόνα των επιχειρήσεων εστίασης. Σκοπός της 

έρευνας είναι να διερευνηθεί το πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ στον τομέα της εστίασης. Για το 

λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε 100 πελάτες μιας επιχείρησης στον 

τομέα της εστίασης με χρήση ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

επιβεβαίωσαν ότι οι δραστηριότητες μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(όπως η εξατομίκευση, η τάση, η αλληλοεπίδραση, η διαφήμιση και η διαφήμιση)  

επηρεάζουν την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας και την αφοσίωση των πελατών. 

Επιπλέον, προέκυψε πως η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης οδηγεί σε αυξημένη πρόθεση αγοράς και αυξημένη πρόθεση διαμοιρασμού 

της εμπειρίας τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (eWOM). Τέλος, προέκυψε πως το 

αυξημένο επίπεδο αφοσίωσης των πελατών σε μια επωνυμία στον τομέα της εστίασης 

οδηγεί σε αυξημένη πρόθεση αγοράς και αυξημένη πρόθεση διαμοιρασμού της 

εμπειρίας τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (eWOM). 

 

Λέξεις κλειδιά: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Μάρκετινγκ, Πρόθεση Αγοράς, 

Αναγνωρισιμότητα επωνυμίας, eWOM 
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ABSTRACT 
 

   A review of the literature has shown that although there are several studies that 

generally investigate the impact of social media marketing on the business image of the 

catering industry, few studies have investigated specific characteristics of social media 

marketing (such as personalization). , trend, interaction, advertising and advertising) 

affect the image of catering businesses. The aim of the research is to explore how social 

media can be used as digital marketing tools in the catering sector. For this reason, a 

quantitative survey was conducted on 100 customers of a company in the field of 

catering using a questionnaire. The results of the research confirmed that marketing 

activities on social media (such as personalization, trend, interaction, advertising and 

publicity) affect brand recognition and customer loyalty. In addition, it has emerged 

that brand recognition on social media leads to increased market intent and increased 

intention to share their experience on social media (eWOM). Finally, it turned out that 

the increased level of customer loyalty to a brand in the catering sector leads to 

increased market intention and increased intention to share their experience on social 

media (eWOM). 

 

Keywords: Social Media, Marketing, Purchase Intention, Brand Αwareness, eWOM 

 

 


