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Τι είναι το Web Marketing

Με τον όρο Web Marketing εννοούµε : «Τη διαδικασία που
χρησιµοποιεί µια επιχείρηση ή οργάνωση για την προώθησή
της στο Internet.»

Κύριος στόχος των υπηρεσιών στο Web Marketing, είναι οι
επιχειρήσεις να αποκτήσουν αύξηση στην επισκεψιµότητα
του Website τους, καλύτερη και στοχευµένη αναγνωρισιµότητα, 
αύξηση στην µετατροπή των επισκεπτών τους από απλούς
επισκέπτες σε πελάτες των παρεχόµενων υπηρεσιών τους.



Τι είναι το Social media marketing 

Αναφέρεται στη βέλτιστη αξιοποίηση των Social Media
Networks για την προβολή και την προώθηση µιας µάρκας, ενός
προϊόντος, µιας υπηρεσίας ή µιας επιχείρησης
Το Social Media Marketing τοποθετεί τον πελάτη στο κέντρο της
επικοινωνίας, αναβαθµίζοντας τον ρόλο του
Αναδεικνύει τον καταναλωτή από παθητικό δεκτή µηνυµάτων
και πληροφοριών σε ενεργό συνοµιλητή και πρωταγωνιστή
Τα πλέον διαδεδοµένα Social Media είναι τα ακόλουθα: 
Facebook, Youtube, Τwitter, Flickr, LinkedIn.



Μέθοδοι εφαρµογής Web marketing

Email Marketing
PPC Marketing
PPI Marketing
PPA Marketing 
Social Media Tools

Facebook
LinkedIn
Google Adwords
Twitter
Youtube

Google Adsense



E-mail Marketing

Το Email Μarketing είναι µια πρακτική που
χρησιµοποιούν πολλές επιχειρήσεις για την
προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους και
βασίζεται στην αποστολή ενηµερωτικών e-mail σε µία
λίστα από λογαριασµούς email
Σκοπός: Η αναγνωσιµότητα και καθιέρωση του brand
µίας επιχείρησης δηµιουργώντας σχέσεις
εµπιστοσύνης µε τους ήδη αλλά και τους δυνητικούς
πελάτες της.



PPC Marketing (pay per click)

∆ιαφηµιστικό µοντέλο στο Internet (CPC cost per click)

Οι διαφηµιζόµενοι πληρώνουν µόνο όταν γίνεται κλικ στη διαφήµισή
τους

Οι διαφηµίσεις αυτές µπορούν να έχουν τη µορφή κειµένου, εικόνας ή
βίντεο. Μπορούν να προβληθούν σε µηχανές αναζήτησης όπως το
Google, το Yahoo και το MSN. 



PPI Marketing  (pay per impression)

∆ιαφηµιστικό µοντέλο στο Internet (CPM cost per 1.000 
impressions)
Οι διαφηµιζόµενοι πληρώνουν µόνο όταν εµφανίζεται η
διαφήµιση τους (pay per impression) στο χρήστη χωρίς να είναι
απαραίτητο να κάνει click σε αυτή. 
Οι διαφηµίσεις αυτές µπορούν να έχουν τη µορφή κειµένου, 
εικόνας ή βίντεο ή banner. 
Η πιο συνήθης χρέωση είναι ανά χίλιες εµφανίσεις της
διαφήµισης. 



PPA Marketing (pay per action)

∆ιαφηµιστικό µοντέλο στο Internet (CPA cost per action)
Οι διαφηµιζόµενοι πληρώνουν µόνο όταν χρήστης κάνει click 
στη διαφήµιση και µετά είτε συµπληρώσει κάποια φόρµα είτε
αγοράσει ένα προϊόν ή υπηρεσία
Οι διαφηµίσεις αυτές µπορούν να έχουν τη µορφή κειµένου, 
εικόνας ή βίντεο ή banner. 



Σύγκριση των τριών µεθόδων
∆ιαφήµισης

Πλεονεκτήµατα PPC:
Αύξηση της επισκεψιµότητας του δικτυακού τόπου
Εξοικονόµηση άσκοπων εξόδων έπειτα από τη µελέτη και τη δηµιουργία
αποδοτικότερων διαφηµίσεων
Είναι πιο στοχευµένη διαφήµιση αφού πληρώνεις εφόσον ο χρήστης
επιλέξει να κλικάρει τη διαφήµιση και να δει τον δικτυακό σου τόπο.  (cost 
effective advertising)
Αύξηση της αναγνωρισιµότητας και της κερδοφορίας της επιχείρησης

Μειονεκτήµατα PPC
Ακριβότερη µέθοδος διαφήµισης σε σχέση µε το PPI



Σύγκριση των τριών µεθόδων
∆ιαφήµισης (Συνέχεια)

Πλεονεκτήµατα PPΙ:
Αύξηση της επισκεψιµότητας του δικτυακού τόπου
Συγκεκριµένος χρόνος διαφήµισης της εταιρίας
Εξοικονόµηση άσκοπων εξόδων έπειτα από τη µελέτη και τη δηµιουργία
αποδοτικότερων διαφηµίσεων

Μειονεκτήµατα PPI
∆εν γνωρίζουµε πόσοι χρήστες πρόσεξαν τη διαφήµιση µας ώστε να
µετρήσουµε το impact της διαφήµισης



Σύγκριση των τριών µεθόδων
∆ιαφήµισης (Συνέχεια)

Πλεονεκτήµατα PPΑ:
Στοχευµένη και πιο αποδοτική διαφήµιση καθότι πληρώνει όταν ο χρήστης
έρθει σε επαφή µε την εταιρία είτε αγοράζοντας προϊόν είτε ζητώντας
πληροφορίες
Εξοικονόµηση άσκοπων εξόδων έπειτα από τη µελέτη και τη δηµιουργία
αποδοτικότερων διαφηµίσεων

Μειονεκτήµατα PPA:
Ποιο ακριβή διαφήµιση



Εφαρµογές Κοινωνικής δικτύωσης που
µπορούµε να διαφηµίσουµε την
επιχείρηση µας

Facebook
LinkedIn
Twitter

Google Adwords
Google Adsense



Μηχανές Αναζήτησης Μεγάλης
Επισκεψιµότητας

Google Adwords – Adsense (www.google.com)
Yahoo (www.yahoo.com)
Msn (www.msn.com)



Facebook

Το Facebook είναι ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης
Σήµερα έχει πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ενεργούς χρήστες
Μια εταιρική σελίδα στο Facebook δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά
µε τους 'θαυµαστές' της που µπορεί να είναι πελάτες, προµηθευτές, 
υπάλληλοι κτλ.
∆υνατότητα χρήσης της εφαρµογής: “Promote” (Προώθηση)
Επιτρέπει στον χρήστη να πληρώσει ένα µικρό ποσό στο Facebook, 
έτσι ώστε η «προωθούµενη» δηµοσίευση (φωτογραφία ή ανακοίνωση) 
να εµφανίζεται σε περίοπτη θέση, στην κορυφή των newsfeeds των
φίλων του.





LinkedIn

Είναι ένα από τα µεγαλύτερα και αναπτυσσόµενα δίκτυα για
επαγγελµατίες στον κόσµο µε πάνω από 175 εκατοµµύρια µέλη.
Ιδρύθηκε το 2002 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2003 
∆υνατότητα διασύνδεσης της επιχείρησης µε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς: πελάτες, προµηθευτές κ.λπ.
Οφέλη από τη χρήση του LinkedIn:

Παραγωγή περισσότερης επιχειρηµατικής δραστηριότητας
Έλεγχος του ανταγωνισµού
Απόκτηση µεγαλύτερης ορατότητας
∆ιεξαγωγή Έρευνας Αγοράς
∆ιευκόλυνση Εισαγωγών
Εµφάνιση Συστάσεων





Twitter

Το twitter (www.twitter.com), είναι ουσιαστικά µια υπηρεσία
αποστολής σύντοµων µηνυµάτων (160 χαρακτήρες), που µας επιτρέπει
να στέλνουµε σε πολλαπλούς παραλήπτες, ένα µήνυµα. 
Αντίστοιχα, λαµβάνουµε από άλλα άτοµα που ”παρακολουθούµε”, τα
σύντοµα µηνύµατά τους, που αποστέλλουν αυτοί στους πολλαπλούς
αποδέκτες τους. Ένας από αυτούς, είµαστε και εµείς. 

∆ιαθέτει αυτή τη στιγµή πάνω από 500.000.000 µέλη εγγεγραµµένα
Ιδρύθηκε στο Σαν Φρανσίσκο τον Μάρτιο του 2006 
Πρόβλεψη για 260.000.000 € έσοδα από διαφήµιση το 2012 
https://twitter.com/TwitterAds



Google Adwords: Παράδειγµα



Google Adwords



Google Adsense

Είναι ένα εργαλείο που προσφέρεται από τη Google και αυξάνει
τα έσοδα της επιχείρησης χωρίς να χρειάζεται κάποια ενέργεια
Τρόπος λειτουργίας: Παραχώρηση κάποιου χώρου από τις
ιστοσελίδες της επιχείρησης στη Google. Το Google Adsense
αναλαµβάνει να τοποθετεί αυτόµατα διαφηµίσεις τρίτων στους
χώρους παραχώρησης, είτε µε τη µορφή banner είτε µε τη
µορφή κειµένων. 
Για κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας της επιχείρησης που θα
κάνει 'κλικ' πάνω στις συγκεκριµένες διαφηµίσεις, το Google
Adsense θα πληρώνει για το χώρο που της διατίθεται.





Πως µετράµε την επισκεψιµότητα ενός
δικτυακού τόπου?

Web Information traffic companies
www.alexa.com
www.google.com/analytics



www.alexa.com



Άλλοι µέθοδοι προώθησης της
επιχείρησής µας
SEO (Search Engine Optimization)
Όρος SEO προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Search Engine
Optimization (SEO), και στα Ελληνικά σηµαίνει Βελτιστοποίηση στις Μηχανές
Αναζήτησης.  

Μία ειδική διαδικασία κάποιων ενεργειών επάνω στο site, αλλά και έξω από
αυτό, έτσι ώστε η ιστοσελίδα αυτή να βγαίνει σε όσο το δυνατόν υψηλότερη
θέση στην κατάταξη των αποτελεσµάτων στις αναζητήσεις από τις µηχανές
αναζήτησης του διαδικτύου, για κάποιες λέξεις κλειδιά (keywords) που έχουν
µεγάλο ενδιαφέρον και έχουν επιλεγεί να εκπροσωπούν το περιεχόµενο του.

Κύριος σκοπός και αποστολή του πετυχηµένου SEO είναι το site να εµφανίζεται
στην πρώτη θέση των SERP (Search Engine Results Page) και στην χειρότερη
περίπτωση µεγάλου ανταγωνισµού µέσα στα 10 πρώτα αποτελέσµατα, διότι
σύµφωνα µε τις στατιστικές στο 80% των αναζητήσεων ο χρήστης διαβάζει και
επιλέγει µόνο από τα πρώτα 10 αποτελέσµατα της αναζήτησης, δηλαδή την
πρώτη σελίδα και µόνο το 20% προχωράει στα επόµενα 20 και 30 ή
περισσότερα αποτελέσµατα δηλαδή την 2η ή 33η σελίδα. 



Πλεονεκτήµατα Web Marketing

Άµεση επικοινωνία µε πελάτες
∆υνατότητα προσέγγισης εκατοµµυρίων πελατών
∆υνατότητα µετρήσεων αποτελεσµατικότητας και διεξαγωγής ερευνών
Αναβάθµιση της εξυπηρέτησης µετά την πώληση
On line και just in time εξυπηρέτηση πελατών
Αύξηση ευελιξίας της επιχείρησης στις αλλαγές της αγοράς
On line παράδοση πληροφοριακού υλικού και άλλων προϊόντων
On line συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις, προµηθευτές
Παρακολούθηση ανταγωνιστικών προϊόντων
Χαµηλότερο κόστος προϊόντος και µικρότερος χρόνος παράδοσης



Μειονεκτήµατα Web Marketing

Αδυναµία πρόσβασης όλων των πελατών στο ∆ιαδίκτυο
Αναγκαία η χρήση των παραδοσιακών τρόπων µεταφοράς των
προϊόντων λόγω της φυσικής τους υπόστασης
Μείωση της επικοινωνίας ανθρώπου µε άνθρωπο
Ανάγκη συνεχούς ανανέωσης της ηλεκτρονικής σελίδας της
επιχείρησης και των µεθόδων web marketing που ακολουθεί
Περιορισµένη δυνατότητα ασφάλειας των πληροφοριών και των
οικονοµικών συναλλαγών
Έλλειψη εµπιστοσύνης από τους πελάτες όσον αφορά τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές



Ερωτήσεις – Συζήτηση



Σας ευχαριστώ & καλή επιτυχία στα
επιχειρηµατικά σας σχέδια!


