ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
της
ΝΙΚΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΟΥ CONTENT
MARKETING ΚΑΙ ΤΟΥ E-MAIL MARKETING ΣΤΙΣ
Β2Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
CONNECTLINE

Επιβλέπων : Γ. Δουκίδης - Καθηγητής

Υποβληθείσα ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία
Αθήνα, Ιανουάριος 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
της
ΝΙΚΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΟΥ CONTENT
MARKETING ΚΑΙ ΤΟΥ E-MAIL MARKETING ΣΤΙΣ
Β2Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
CONNECTLINE

Επιβλέπων : Γ. Δουκίδης - Καθηγητής

Υποβληθείσα ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία
Αθήνα, Ιανουάριος 2020

Βεβαίωση εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία για τη λήψη του
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και
Τεχνολογία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει συγγραφεί από εμένα προσωπικά και
δεν έχει υποβληθεί ούτε έχει εγκριθεί στο πλαίσιο κάποιου άλλου
μεταπτυχιακού ή προπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Η εργασία αυτή έχοντας εκπονηθεί από εμένα, αντιπροσωπεύει τις προσωπικές
μου απόψεις επί του θέματος. Οι πηγές στις οποίες ανέτρεξα για την εκπόνηση
της συγκεκριμένης διπλωματικής αναφέρονται στο σύνολό τους, δίνοντας
πλήρεις αναφορές στους συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που
ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από το διαδίκτυο».

(Υπογραφή)

...................................
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
Φοιτητής MSc στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

Περίληψη
Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει τη σχέση που
συνδέει τα social media, το content marketing και το e-mail marketing. Οι δυνατότητες του
διαδικτύου έχουν επηρεάσει άκρως τον χώρο των επιχειρήσεων, οι οποίες πλέον εντάσσουν
όλο και περισσότερο στη στρατηγική τους ενέργειες προώθησης μέσω του ψηφιακού
marketing.
Αρχικά, παρατίθεται παρακάτω βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με τον προσδιορισμό
και την αιτιολόγηση της σημαντικότητας του ρόλου των social media, του content marketing
και του e-mail marketing στην προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εν
συνεχεία, η μελέτη εστιάζει στις business to business επιχειρήσεις, αναλύοντας τη
συνεισφορά των social media, του content marketing και του e-mail marketing στην
προσέλκυση υποψηφίων πελατών, στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους
ήδη υπάρχοντες πελάτες, καθώς και στην ενίσχυση της εταιρικής επωνυμίας. Τέλος, εξετάζει
αν υπάρχει συγκεκριμένος συνδυασμός social media και τεχνικών που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις, με σκοπό να προβάλλουν το brand τους, να λάβουν
υψηλότερη ανταπόκριση, μέσω των αλληλεπιδράσεων, από τους εν δυνάμει πελάτες τους και
εν τέλει να προωθήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους με τελικό προορισμό την επίτευξη
της πώλησης.

Λέξεις Κλειδιά: social media, digital marketing, content marketing, e-mail marketing, business to
business sales

Abstract
The purpose of this research is to highlight the relationship between social media,
content marketing, and email marketing. The capabilities of the internet have greatly
influenced the business environment, which is increasingly integrating digital marketing
strategies into their strategy.
First, a bibliographic study is presented to identify and justify the importance of the role
of social media, content marketing and e-mail marketing in promoting business activities. The
study then focuses on business firms, analyzing the contribution of social media, content
marketing and email marketing to attracting prospective customers, developing strong trust
relationships with existing customers, and enhancing partnerships. brand. Finally, it examines
whether there is a specific combination of social media and techniques that businesses could
use to promote their brand, gain higher responsiveness through interactions with their
potential customers, and ultimately promote their products or services with final destination
of the sale.

Keywords: social media, digital marketing, content marketing, e-mail marketing, business to business
sales
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1
Εισαγωγή

1.1 Πως τα social media, το content marketing και το e-mail
marketing επηρεάζουν τις business to business
επιχειρήσεις
Σήμερα, όσο η τεχνολογία αναπτύσσεται και η χρήση του διαδικτύου διευρύνεται
δημιουργούνται νέες ανάγκες, ευκαιρίες και προοπτικές για κάθε επιχείρηση.
Το παραδοσιακό marketing έχει πλέον και μία νέα διάσταση που αποκαλείται digital marketing.
Η καθημερινή χρήση του διαδικτύου έχει δημιουργήσει μία νέα πραγματικότητα και για τον
χώρο των επιχειρήσεων και το digital marketing έρχεται να προσφέρει λύσεις και προοπτικές
σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα (Kotler, et al., 2016).
Οι επιχειρήσεις, που η αγορά στην οποία απευθύνονται είναι οι άλλες επιχειρήσεις, στηρίζονται
στις ισχυρές πελατοκεντρικές σχέσεις εμπιστοσύνης, επειδή το αντικείμενο των εργασιών τους
έχει μακροχρόνια προοπτική συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις. Συνεπώς, δίνουν ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάπτυξη και καθιέρωση της εταιρικής τους επωνυμίας, καθώς επίσης και στην
δημιουργία του αισθήματος αφοσίωσης προς αυτή. Κύριος σκοπός τους είναι η προσέλκυση
νέων πελατών και η ανάγκη να καταστήσουν πιστούς τους ήδη υπάρχοντες. Σε αυτό το σημείο
σήμερα γίνεται επιτακτική η ανάγκη τους digital marketing μέσω των social media. Τα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης, όπως αλλιώς ονομάζονται, δίνουν πια νέες προοπτικές στον τρόπο με
τον οποίο οι επιχειρήσεις γενικά, αλλά και οι Β2Β επιχειρήσεις στις οποίες αναφέρεται η
παρούσα διπλωματική εργασία, προσελκύουν και προωθούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.
Τα social media εκμηδενίζουν τις αποστάσεις και φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά τους
προμηθευτές με τους πελάτες, καθώς επίσης το ηλεκτρονικό word of mouth δημιουργεί τόσες
ευκαιρίες, όσες και απειλές ανάλογα με την χρήση και τον τρόπο που θα αξιοποιηθούν τα social
media από τον υπεύθυνο του τμήματος marketing της εκάστοτε επιχείρησης.
Με την ευρεία χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναπτύχθηκε μία
ακόμα νέα διάσταση του marketing, το content marketing. Η άμεση επικοινωνία, που
προσφέρουν τα social media στις Β2Β επιχειρήσεις με τους πελάτες τους, έδωσε περισσότερη
έμφαση σχετικά με το περιεχόμενο, το οποίο δημιουργεί έντονες προοπτικές προσέλκυσης
ενδιαφέροντος, εάν αναπτυχθεί σωστά. Επιπλέον, το e-mail marketing, που τα τελευταία
χρόνια έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων σχετικά με τις προωθητικές κινήσεις,
συνεχίζει να διαδραματίζει συμπληρωματικό και σημαντικό ρόλο στην στρατηγική marketing,
κυρίως λόγο του χαμηλού κόστους του.
Το ζήτημα που προκύπτει είναι αν μία Β2Β επιχείρηση δύναται να υλοποιήσει συγκεκριμένα
αποτελέσματα μέσω των social media, του content marketing και του e-mail marketing, χωρίς
αρνητικές συνέπειες και αν υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές ή συνδυασμοί, ώστε να μπορούν
να επισφραγίσουν ένα θετικό αποτέλεσμα, από άποψη απόδοσης.

1.2 Αντικείμενο διπλωματικής
Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα
social media στην ψηφιακή εποχή του μάρκετινγκ. Ο επιστημονικός κλάδος του μάρκετινγκ
έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Τα social media σήμερα χρησιμοποιούνται σχεδόν
από κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από την δραστηριότητά της. Κυρίως στις B2B πωλήσεις, τα
social media έχουν εισχωρήσει δυναμικά στο χώρο, υποστηρίζοντας τις πωλήσεις σύμφωνα με
ένα στρατηγικά δυναμικό σχεδιασμό τεχνικών και ενεργειών μέσω του Facebook, του
LinkedIn, του Twitter ή και του Instagram (Miller, 2012). Το ζήτημα που προκύπτει από την
χρήση των social media είναι αν γνωρίζουν οι B2B επιχειρήσεις τις ακριβείς τεχνικές και
στρατηγικές που επιτάσσει ο τομέας του digital marketing, ώστε να μεταφερθούν με ασφάλεια
από την προσδοκία της αύξησης των πωλήσεων, στην πραγματική επίτευξη. Συνεπώς, μέρος
της διπλωματικής εργασίας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα social media επιδρούν στις
B2B πωλήσεις. Εξετάζει τον συνδυασμό των στρατηγικών που θα μπορούσαν δυνητικά να
χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις, ώστε να προσελκύσουν ή και να μετατοπίσουν την

αγοραστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων που απευθύνονται, σύμφωνα με τους στόχους
τους. Ένα ακόμα ζήτημα που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία είναι η επιρροή
του content marketing στις B2B πωλήσεις. Στις μέρες μας το marketing περιεχομένου έχει
ανακηρυχθεί ως ένα από τα σημαντικότερα και δυσκολότερα εργαλεία που μπορούν να
προσθέσουν αξία σε κάθε μορφής διαφήμιση ή ανάρτηση και σε κάθε μέσο προβολής τους.
Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο αποτελεί το «εισιτήριο» για την επιτυχημένη επιρροή της
αγοραστικής συμπεριφοράς της συγκεκριμένης αγοράς – στόχου που επιθυμούμε να
προσελκύσουμε ως επιχείρηση. Συνεπώς, ένα λάθος περιεχόμενο εσωκλείει κινδύνους για την
αποτελεσματικότητα των ενεργειών που πραγματοποιούνται.
Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς αν υπάρχει συγκεκριμένη «συνταγή» για τον τρόπο
επιλογής του περιεχομένου. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι πως δεν υπάρχει ένα σύνολο
ενεργειών, το οποίο θα οδηγήσει με απόλυτη βεβαιότητα στα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά
υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές που μπορούν να υποστηρίξουν την διαδικασία προώθησης
των πωλήσεων και μάλιστα σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Επισημαίνεται πως δεν αρκεί μόνο
αυτό, όπως θα δούμε και παρακάτω, καθώς χρειάζεται να ακολουθήσει μία επιχείρηση το
σωστό συνδυασμό των social media και του content marketing, ώστε να οδηγηθεί σε αύξηση
των πιθανοτήτων για επίτευξη περισσοτέρων πωλήσεων B2B. Το e-mail μάρκετινγκ από την
άλλη πλευρά θεωρείται από τις στρατηγικές marketing που ακολουθούν οι περισσότερες
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως δραστηριότητας και μεγέθους. Το ερώτημα που εύλογα
δημιουργείται είναι αν αρκεί μία επιχείρηση να χρησιμοποιεί μόνο τη συγκεκριμένη
στρατηγική ή αν παράγει καλύτερα αποτελέσματα ο συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών και
μέσων σχετικά με το στόχο της επιχείρησης να προσελκύσει περισσότερες επιχειρήσεις να την
γνωρίσουν, να την εμπιστευτούν και να συνεργαστούν μαζί της.
Δηλαδή, αναζητούμε σύμφωνα με τη βιβλιογραφία το σωστό συνδυασμό, ο οποίος θα
προσδώσει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, θα αυξήσει τα leads και θα οδηγήσει τον «επισκέπτηεπιχείρηση» της ιστοσελίδας και των social media να γίνει πελάτης.
Αν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός των παραπάνω, τότε θα επιτύχουμε παράλληλα ενίσχυση του
brand awareness της επιχείρησής και συνεπώς θα οδηγηθούμε σε υψηλότερες πωλήσεις και το
περίφημο στις μέρες μας customer loyalty, με σκοπό να παραμείνουν οι πωλήσεις μας συνεχώς
σε αυξανόμενο ρυθμό.

1.2.1 Συνεισφορά
Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, της εταιρικής επωνυμίας, του content marketing και του e-mail
marketing υπό το πρίσμα των business to business δραστηριοτήτων.

Σκοπός είναι να δημιουργήσει μία αιτιατή αλληλουχία μεταξύ τους και να εξηγήσει πως
επιδρούν στην προώθηση των ενεργειών που αποσκοπούν στην μετάδοση πληροφορίας
σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των B2B επιχειρήσεων, καθώς και πως εμπλέκεται η
εταιρική επωνυμία σε όλη τη διαδικασία του digital marketing.

1.3 Οργάνωση κειμένου
Στο κεφάλαιο 1 ακολουθεί η εισαγωγή του θέματος, ενώ στο κεφάλαιο 2 η παράθεση ορισμών
και εννοιών σχετικά με τα social media, τις Β2Β επιχειρήσεις, το content marketing και το email marketing. Επίσης, παρουσιάζεται μία στατιστική έρευνα της Eurostat, σχετικά με το
σκοπό για τον οποίο συμμετέχουν σήμερα τα social media στις επιχειρησιακές δραστηριότητες.
Στο κεφάλαιο 3 ακολουθεί βιβλιογραφική μελέτη ως προς τη σύνδεση των σχέσεων brand,
social media, content marketing, e-wom και e-mail marketing με τις Β2Β επιχειρήσεις.
Μετέπειτα ακολουθεί παράθεση και αξιολόγηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από
την βιβλιογραφική μελέτη.
Εν συνεχεία, στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η περιγραφή της πρακτικής άσκησης, ενώ στο
κεφάλαιο 6 αναλύονται οι αρμοδιότητες της πρακτικής άσκησης στο τμήμα marketing της
εταιρείας, καθώς επίσης και τα παραδοτέα της θέσης.
Τέλος, στο κεφάλαιο 7 παρατίθενται οι γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησης, ενώ στο κεφάλαιο 8 αναπτύσσεται η σύνδεση μεταξύ της βιβλιογραφικής
μελέτης και των εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

2
Θεωρητικό υπόβαθρο: ορισμοί και έννοιες

2.1 Βusiness to Βusiness
Όταν αναφερόμαστε σε B2B επιχειρήσεις εννοούμε επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα
και η συναλλαγή απευθύνεται σε άλλες επιχειρήσεις. Όπως ήδη έχει ειπωθεί παραπάνω, το
κλειδί για να οδηγηθεί μία επιχείρηση B2B σε επίτευξη των στόχων της, δηλαδή να
προσελκύσει πιθανούς πελάτες-επιχειρήσεις και να τους κάνει να την εμπιστευτούν και να
αφοσιωθούν στην εταιρική της επωνυμία, βασίζεται κατά κύριο λόγο στους ισχυρούς και
μακροχρόνιους δεσμούς που θα δημιουργήσει προς αυτούς (Kotler, et al., 2016). Επίσης, η
εταιρική επωνυμία της επιχείρησης, όσο πιο ισχυρή και αξιόπιστη θεωρείται, τόσο
περισσότερο αυξάνει και τις πιθανότητες να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες προοπτικές, καθώς
οι πελάτες την εμπιστεύονται πιο εύκολα συγκριτικά με τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του
ίδιου κλάδου (Kotler & Pfoertsch, 2006).

2.2 Digital marketing και social media
Το digital marketing αποτελεί μία επέκταση του παραδοσιακού marketing. Η λειτουργεία του
είναι συμπληρωματική του παραδοσιακού marketing και βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου.
Κύριος σκοπός του είναι η ανάπτυξη του πελατολογίου και η προώθηση των προϊόντων ή
υπηρεσιών της εκάστοτε επιχείρησης. Η χρήση του διαδικτύου μπορεί να προσδώσει
εκπληκτικά αποτελέσματα σχετικά με τον παραπάνω στόχο εκμεταλλευόμενη εργαλεία, όπως
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Miller, 2012).
Το digital marketing πλέον δίνει τη δυνατότητα να ρέει η πληροφορία προς κάθε χρήστη, ο
οποίος παράλληλα έχει άκρως ενεργό ρόλο, καθώς έχει την επιλογή να επικοινωνεί την άποψή

του σχετικά με αυτό που πληροφορείται. Επιπλέον, το ψηφιακό μάρκετινγκ προσφέρει μία
σειρά από πλεονεκτήματα προς τις επιχειρήσεις, καθώς μπορεί σήμερα κάθε επιχείρηση να
τμηματοποιήσει την αγορά στόχο της, να δημιουργήσει πιο εξατομικευμένες προωθητικές
κινήσεις, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των πελατών της, όπως ηλικία, τόπο διαμονής κ.α.
και το πιο σημαντικό να έχει έλεγχο και να μπορεί να προσδιορίσει με απόλυτη ακρίβεια τα
παραγόμενα αποτελέσματα από κάθε προωθητική ενέργεια (Stokes, 2013).
Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης αναφέρονται σε δραστηριότητες ομάδων ατόμων που
συγκεντρώνονται στο διαδίκτυο για να μεταδώσουν κάθε είδους πληροφορία, είτε προσωπικής,
είτε επιχειρηματικής φύσεως, καθώς επίσης και να επικοινωνήσουν στα υπόλοιπα μέλη την
άποψή τους. Τα μέσα για να υλοποιήσουν το παραπάνω βασίζονται στις εφαρμογές μέσω του
διαδικτύου. Η χρήση των παραπάνω δημιουργεί άκρως ευέλικτες συνθήκες και καθιστά το
περιβάλλον κατάλληλο για την προώθηση κάθε είδους περιεχομένου που δημοσιεύεται, είτε
πρόκειται για κείμενο, είτε για εικόνα (Safko & Brake, 2009).
Τέλος, τα social media αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο στο digital marketing, καθώς
έχουν τη ισχύ να καθιερώσουν μία εταιρική επωνυμία, να ευαισθητοποιήσουν και να
προσελκύσουν και άλλους χρήστες σχετικά με αυτή, ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται η
δυνατότητα για ενεργή εμπλοκή τους σε κάθε είδους αλληλεπίδραση (Stokes, 2013).

2.3 Social media: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram
Το Facebook, το LinkedIn, το Twitter και το Instagram αποτελούν σήμερα τα δημοφιλέστερα
μέσα κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης, σχετικά με τις Β2Β επιχειρήσεις. Με κύριο
σκοπό την αύξηση της εταιρικής αναγνωσιμότητας (Kotler & Pfoertsch, 2006) που αποτελεί
ορόσημο για τις Β2Β επιχειρήσεις και την δημιουργία πιο αξιόπιστων σχέσεων με το κοινό που
στοχεύουν, οι Β2Β επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς τα παραπάνω μέσα.
Το Facebook αποτελεί μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε να λειτουργεί το
2004. Οι χρήστες του Facebook, είτε είναι μεμονωμένες προσωπικότητες, είτε επιχειρήσεις
μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω συνομιλιών. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να
δημιουργήσουν το προσωπικό τους ή εταιρικό προφίλ αναρτώντας πληροφορίες, φωτογραφίες
ή ακόμα και videos. Ο στόχος μίας επιχείρησης που έχει ένα προφίλ στο Facebook είναι να
προσελκύσει περισσότερους χρήστες, στην περίπτωση της παρούσας εργασίας επιχειρήσεις
Β2Β, με σκοπό να εμπλακούν ενεργά με το περιεχόμενο, το οποίο δημοσιεύει και να
αλληλεπιδράσουν, ώστε να προωθηθεί η εταιρική επωνυμία και ο στόχος που θέτει η εκάστοτε
επιχείρηση. Ακόμα το Facebook αποτελεί ένα πολυδιάστατο εργαλείο, καθώς παρέχει τη
δυνατότητα να λαμβάνει η επιχείρηση χρήσιμες πληροφορίες για τους υποψήφιους πελάτες και

επομένως να κατηγοριοποιεί και εξατομικεύει τις προωθητικές κινήσεις που υλοποιεί μέσω
αυτού (Zarrella & Zarrella, 2011).
Το LinkedIn είναι ένα μέσο που στοχεύει κυρίως στην επαγγελματική κοινωνική δικτύωση.
Ξεκίνησε τη λειτουργεία του το 2003 και μέχρι σήμερα έχει επίσημα εγγεγραμμένους χρήστες
σε 200 χώρες ανά τον κόσμο. Επιπλέον, οι χρήστες του έχουν τη δυνατότητα να
επικοινωνήσουν σε πραγματικό χρόνο και με άλλους χρήστες απαλείφοντας εμπόδια, όπως
πραγματικές αποστάσεις, επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία διασύνδεσης, καθώς επίσης
δύναται να επικοινωνήσουν με σκοπό κυρίως την επαγγελματική προσέγγιση π.χ. τη διεύρυνση
των επαφών του πελατολογίου τους (Carter, 2012).
Ένα ακόμα μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι το Twitter, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το
2006, παρέχοντας σε πάνω από 250 εκατομμύρια χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν
εύστοχα και ελκυστικά μηνύματα, τα λεγόμενα tweets. Πιο συγκεκριμένα, τα tweets δεν
ξεπερνούν τους 140 χαρακτήρες, γι’ αυτό ο στόχος του είναι να μεταφέρει με ειδησεογραφικό
και συνοπτικό τρόπο τα νέα των χρηστών (O’Reilly & Milstein, 2009).
Το Instagram αποτελεί ένα επιπλέον μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ξεκίνησε να
λειτουργεί το 2010 και απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να επικοινωνούν και να
κοινοποιούν πιο ζωντανό περιεχόμενο, όπως φωτογραφικό υλικό και videos προς τους
followers, δηλαδή τους χρήστες που τους ακολουθούν. Επισημαίνεται πως προφίλ στο
Instagram μπορούν να διαθέτουν και οι επιχειρήσεις. Αυτό που το καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή
είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα χρησιμοποιούν ιδιαίτερα τα κινητά τους λόγο της έλλειψης
χρόνου (Miles, 2013).

2.4 Στατιστική έρευνα: ο ρόλος των social media στην
επιχειρηματική δραστηριότητα
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2017 στην Ε.Ε. (Eurostat, 2017) έδειξε ότι το 84% των
επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους δραστηριότητας που παρουσιάζουν, εντάσσουν τα
social media στις ενέργειες του marketing με κυριότερο σκοπό την προώθηση και την ενίσχυση
της επιχειρηματικής τους εικόνας, καθώς επίσης και για να διαφημίσουν τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες τους.
Εν συνεχεία, ο

δεύτερος σημαντικότερος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις (56%)

αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι για να αποκτήσουν
κάποιας μορφής επικοινωνία με το κοινό τους , ώστε να ανακαλύψουν την άποψή τους ή να
απαντήσουν στις ερωτήσεις που έχουν θέσει.

Συμπερασματικά, η έρευνα αναδεικνύει ότι, εκτός από τους παραπάνω λόγους, οι επιχειρήσεις
μπορούν να κάνουν χρήση των social media ανεξαρτήτως του μεγέθους της δραστηριότητας
που παρουσιάζουν, με σκοπό να προσελκύσουν και να προσλάβουν προσωπικό, να
επικοινωνήσουν απόψεις - γνώσεις με τους πελάτες, να δημιουργήσουν εμπλοκή μαζί τους για
την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους και τέλος για να δημιουργήσουν μεγαλύτερη
πιθανότητα συνεργασίας με τις άλλες επιχειρήσεις.

Enterprises using social media, by purpose of use and size class, EU-28, 2017 (% of
enterprises using social media)

Εικόνα 1
Source: Eurostat (isoc_cismt) and (isoc_cismp)

2.5 Content marketing
Το content marketing αποτελεί μία επέκταση του παραδοσιακού marketing, η οποία σχετίζεται
με τη δημιουργία, τη δομή και τη προώθηση του περιεχομένου προς μία συγκεκριμένη ομάδα
ανθρώπων ή επιχειρήσεων. Δεν είναι απλά το περιεχόμενο, είναι το σωστό περιεχόμενο, όπως
λέξεις, εικόνες, κ.α.. Έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει την προσοχή των χρηστών την
κατάλληλη στιγμή και στην περίπτωση των επιχειρήσεων, το marketing περιεχομένου αποτελεί
το εργαλείο για να καταστήσουν την εταιρική τους επωνυμία ως «ειδική» στην γνώση και ως
έμπιστη σχετικά με τον κλάδο που ανήκει (Pulizzi, 2013).
Το περιεχόμενο χρειάζεται να είναι άκρως συνοπτικό, χωρίς περιττούς τεχνικούς όρους ή
λέξεις που δυσκολεύουν τον αναγνώστη να κατανοήσει άμεσα το διαφημιστικό μήνυμα, τη
κουλτούρα και τη θέση της εταιρείας. Ακόμα, χρειάζεται προσοχή να μην υπάρχουν
ορθογραφικά λάθη, ασάφειες κ.α.. Όπως, ήδη ειπώθηκε παραπάνω το περιεχόμενο είναι αυτό
που θα συνδέσει την εταιρεία με τους πιθανούς πελάτες για να την εμπιστευτούν, συνεπώς η
αξιοπιστία των πληροφορίων που προωθεί η επιχείρηση προς επικοινωνία αποτελούν έναν

πολύ σημαντικό παράγοντα. Τέλος, τα videos και οι εικόνες μπορούν να καταστήσουν το
περιεχόμενο άκρως ελκυστικό, ώστε να δημιουργήσει μεγαλύτερη πιθανότητα να εμπλακούν
οι χρήστες ενεργά.

2.6 E-mail marketing
Το e-mail marketing αναφέρεται στη δημιουργία και την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, με κύριο σκοπό την προώθηση διαφημιστικών ενεργειών και την επικοινωνία
της επιχειρηματικής δραστηριότητας προς την επίτευξη του τελικού στόχου, δηλαδή την
πώληση. Επίσης, στοχεύει και στην ισχυροποίηση της εταιρικής επωνυμίας της επιχείρησης.
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει καταστεί σήμερα παραδοσιακό και ισχυρό εργαλείο για την
προώθηση επιχειρηματικών ενεργειών, καθώς επίσης επιφέρει την προσέλκυση του κοινού και
συμβάλλει στην ανάπτυξη άμεσων σχέσεων με τους πελάτες (Sterne & Priore, 2000).
Όπως, διαφαίνεται στην παρακάτω εικόνα (eMarketer, 2019), οι χρήστες e-mail κατέχουν το
μεγαλύτερο ποσοστό. Συνεπώς, το e-mail marketing αποτελεί για τις εταιρείες οικονομική
στρατηγική άμεσης προσέλκυσης των υποψηφίων και των ήδη υπαρχουσών πελατών.
Πόσοι internet χρήστες συμμετέχουν στις παρακάτω επιλεγμένες ψηφιακές ενέργειες

Εικόνα 2
Πηγή: eMarketer, Αύγουστος 2019
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Θεωρητικό υπόβαθρο: ο ρόλος των social media,
του content marketing και του e-mail marketing
στις Β2Β επιχειρήσεις

3.1 Πως το brand επηρεάζει τις διαδικασίες προώθηση των
Β2Β επιχειρήσεων
Το brand ή αλλιώς η εταιρική επωνυμία κάθε Β2Β επιχείρησης επηρεάζει και κατευθύνει τις
προωθητικές ενέργειες που θα ακολουθήσει το marketing (Huotari et al., 2015). Ο τρόπος με
τον οποίο επιτυγχάνεται το παραπάνω είναι μέσω του περιεχομένου που ευθυγραμμίζεται
άμεσα από το brand (Holliman & Rowley, 2014). Αυτό που διαφαίνεται από τα παραπάνω είναι
πως η εταιρική επωνυμία ασκεί ισχυρή επιρροή στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι
προωθητικές ενέργειες, μέσω του περιεχομένου. Η επιτακτική ανάγκη των Β2Β επιχειρήσεων
να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης για να καταστήσουν το brand ισχυρό και
έμπιστο προς το κοινό επιδρά άμεσα στο περιεχόμενο της προώθησης (Taiminen & Ranaweera,
2014). Επιπλέον, όταν η ίδια η Β2Β επιχείρηση ασκεί κάποιας μορφής προωθητική ενέργεια,
έχοντας ήδη δημιουργήσει ένα προφίλ που εκπέμπει εμπιστοσύνη, δημιουργεί τάση για
αφοσίωση και αξιοπιστία επιδρώντας στο συναίσθημα του κοινού (Brennan & Croft, 2012) και
καθ’ αυτόν τον τρόπο μειώνει σε μεταγενέστερο χρόνο την αίσθηση της ανάληψης ρίσκου σε
περίπτωση αγοραστικής απόφασής (Zhang & Li, 2019).

3.2 Πως τα social media επηρεάζουν τις διαδικασίες
προώθησης των Β2Β επιχειρήσεων
Τα social media αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στο digital marketing, καθώς
έχουν τη δυναμική να ισχυροποιήσουν μία εταιρική επωνυμία. Η επιτυχημένη δραστηριότητα
των Β2Β επιχειρήσεων στηρίζεται σε δύο συνιστώσες, η μεν πρώτη είναι το προϊόν ή η
υπηρεσία και η δεύτερη είναι οι ισχυρές και στενές σχέσεις εμπιστοσύνης τις οποίες επιδιώκουν
να αναπτύσσουν με τους πελάτες τους (Buratti .et al., 2018). Το παραπάνω αποτελεί και το
κλειδί, το οποίο οδηγεί στην ανάγκη για την ενεργή συμμετοχή των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης στον στρατηγικό σχεδιασμό του marketing.
Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν σήμερα
στρατηγικό εργαλείο προώθησης ενεργειών του marketing είναι το εξαιρετικά χαμηλό κόστος
τους, το οποίο έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τη δυνατότητα που έχουν ως κανάλι
επικοινωνίας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κάθε ώρα και στιγμή και σε κάθε σημείο της
γης, όπου υπάρχει διαθέσιμο διαδίκτυο (Tsimanis & Dimitriadis, 2014). Επιπλέον, κάθε μέσο
έχει ένα ευρύ κοινό στο οποίο απευθύνεται και αποτελεί στόχος, τόσο των επιχειρήσεων
γενικά, όσο και των Β2Β επιχειρήσεων ειδικότερα. Ο εσωτερικός στόχος των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης είναι η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας σχετικά με τη
δραστηριότητα της επιχείρησης. Επίσης, η εκμηδένιση των αποστάσεων και η προσέγγιση του
προμηθευτή – επιχείρηση και της εταιρικής επωνυμίας με τον πελάτη – επιχείρηση αποτελεί
αξιοσημείωτη επιδιωκόμενη κατάσταση (Brennan & Croft, 2012). Επιπροσθέτως, οι χρήστες
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτοί που μεταφέρουν την παραπάνω γνώση, μέσω της
ανάγκης τους να μοιράζονται και να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο την άποψή τους
σχετικά με μία εταιρική επωνυμία ή ένα προϊόν και εν τέλει να καταλήγουν να επηρεάσουν και
άλλους χρήστες ως προς την αγοραστική τους συμπεριφορά (Ismail, 2012). Δηλαδή, ο ρόλος
των χρηστών – επιχειρήσεων είναι απόλυτα ενεργός, καθώς έχουν τη δυνατότητα μέσω
σχολίων, share, like και άλλων δυνατοτήτων που τους παρέχουν τα social media, να
δημιουργήσουν περιεχόμενο και να επηρεάσουν τις απόψεις προς την κατεύθυνση που
επιθυμούν και πιστεύουν (Huotari et al., 2015).
Συνεπώς, οι Β2Β επιχειρήσεις σήμερα έχουν έντονη ανάγκη για τις υπηρεσίες του διαδικτύου,
καθώς μέσω αυτού και των εφαρμογών που χρησιμοποιούν, έχουν τη δυνατότητα να
συλλέξουν ένα πλήθος από χρήσιμες πληροφορίες για τους ήδη υπάρχοντες, αλλά και τους
υποψήφιους πελάτες (Holliman & Rowley, 2019), καθώς επίσης δύναται να βρίσκονται στο
ίδιο κανάλι προώθησης στο οποίο βρίσκονται και οι ανταγωνιστές τους.

Σε αυτό το σημείο, μπορεί να αντιληφθεί κάποιος πως το όραμα της επιχείρησης, ο στόχος του
marketing, καθώς και τα χαρακτηριστικά των πελατών και οι ανάγκες τους είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες έννοιες και είναι ανάγκη να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για να παράγει η προώθηση θετικά αποτελέσματα (Buratti, et al., 2018).
Τέλος, έρευνες έχουν δείξει πως μία προσέγγιση απόλυτης εμπορικής προώθησης στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης δημιουργεί άκρως αρνητικές επιπτώσεις, διότι επιδρά στην ψυχολογική
κατάσταση ασκώντας πίεση προς τους χρήστες- επιχειρήσεις. Γι’ αυτό το λόγο επισημαίνεται
πως τα social media χρειάζεται να επικεντρώνονται στην οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ
προμηθευτών και εν δυνάμει πελατών , έτσι ώστε αυτές να λειτουργούν ως κατευθυντήρια
δύναμη για την προώθηση των δραστηριοτήτων των Β2Β επιχειρήσεων (Brennan & Croft,
2012).

3.3 Με ποιο τρόπο συμμετέχουν το Facebook, το Twitter, το
LinkedIn και το Instagram στην διαμόρφωση της
στρατηγικής του digital marketing των Β2Β επιχειρήσεων
Το Facebook, το LinkedIn, το Twitter και το Instagram αποτελούν τα πιο διαδεδομένα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ως προς τις business to business επιχειρήσεις. Αποτελούν
εναλλακτικούς τρόπους προσέλκυσης υποψηφίων πελατών και παρέχουν άπειρες και ευέλικτες
δυνατότητες για την προώθηση, τόσο της δραστηριότητας, όσο και της εταιρικής επωνυμία της
εκάστοτε επιχείρησης (Buratti et al., 2018). Μία ακόμα προσέγγιση των παραπάνω σχετικά με
τις Β2Β επιχειρήσεις είναι ότι το καθένα από αυτά τα μέσα αποτελεί μία ενιαία κοινότητα –
ομάδα, που παράγει περιεχόμενο ,χρήσιμης ή και όχι πληροφορίας, και ανταλλαγής απόψεων
και συζητήσεων σε πραγματικό χρόνο (Huotari et al., 2015).
Μπορεί όλα τα παραπάνω μέσα να συμβάλλουν ισχυρά στη διαδικασία marketing, αλλά να μην
συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο σε αυτό, υπάρχουν δηλαδή διαφορές, οι οποίες καθιστούν το
κάθε μέσο κατάλληλο για συγκεκριμένο σκοπό κάθε φορά.
Το δημοφιλέστερο μέσο σχετικά με τη δραστηριότητα των B2B επιχειρήσεων είναι το
Facebook. Απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό πράγμα που οδηγεί με τη σειρά του στο να
παράγονται ταχύτητα αλληλεπιδράσεις με τους άλλους χρήστες – επιχειρήσεις (Huotari et al.,
2015). Δηλαδή, παρουσιάζει τον μέγιστο βαθμό προβολής και αυτό το φέρει στην αρχή των
προτιμήσεων των Β2Β επιχειρήσεων για την προώθηση των δραστηριοτήτων τους (Brennan &
Croft, 2012).

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο ξεχωρίζει συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης είναι ότι δημιουργεί άμεσες επαφές και ζεστή επικοινωνία. Στοχεύει στην ανάπτυξη
των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των προμηθευτών και των υποψηφίων πελατών,
προάγοντας παράλληλα την κατάλληλη εξατομίκευση των προωθητικών ενεργειών, σύμφωνα
με τα χαρακτηριστικά των χρηστών που αλληλεπιδρούν στο περιεχόμενο που δημοσιεύεται
(Tsimoni & Dimitriadis, 2014).
Από την άλλη πλευρά, το Twitter έχει πλησιάσει σε σημαντικά ποσοστά την ένταση της χρήσης
του Facebook, καθώς και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί ταχύτατο ρυθμό αλληλεπιδράσεων
μεταξύ των προμηθευτών και των πελατών (Huotari et al., 2015). To Twitter κυρίως το
εμπιστεύονται για την προώθηση νέων προϊόντων (Brennan & Croft, 2012), καθώς είναι ένας
πολύ γρήγορος και συνοπτικός τρόπος να προωθήσει μία Β2Β επιχείρηση το μήνυμά της, μέσω
των tweets και των hashtags. Σκοπός των συγκεκριμένων δυνατοτήτων είναι να συνδεθεί η
επιχείρηση με άλλους χρήστες και επιχειρήσεις που σχετίζονται με την δραστηριότητά της ή
ακόμα και άλλα θέματα που λειτουργούν συμπληρωματικά με αυτή επεκτείνοντας με αυτό τον
τρόπο το κοινό στο οποίο στοχεύει (Sevin, 2013). Στην σημερινή εποχή, όπου ο χρόνος είναι
πολύτιμος, το Twitter λειτουργεί ως δημοσιογραφική πηγή ειδήσεων και πληροφόρησης (Tao
& Wilson, 2015), με συνοπτικά tweets 140 χαρακτήρων. Ενώ από τη μία πλευρά τα tweets
είναι πολύ συνοπτικά μηνύματα, από την άλλη πλευρά απαιτούν κανόνες άμεσης και ταχύτατης
ευαισθητοποίησης του κοινού, ώστε να οδηγούν σε αυξημένη αλληλεπίδραση σε αυτά
(Juntunen et al., 2019). Τέλος, σχετικά με το Twitter αναφέρεται πως έχει ενδυναμωθεί η
συμμετοχή του στη διαδικασία που στοχεύει στην ενίσχυση της εταιρικής επωνυμίας σε
αντίθεση με το Facebook, το οποίο δείχνει να έχει υπεισέλθει σε σημαντικές μειώσεις του
ποσοστού εντάσεως σχετικά με το παραπάνω (Lopez & Sicilia, 2017).
Στα παραπάνω πολύτιμα μέσα για τη διαδικασία προώθησης προστίθεται ένα ακόμα, το
LinkedIn. Το συγκεκριμένο μέσο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έχει πιο επαγγελματική
προσέγγιση. Συνεπώς, σε αυτό το μέσο συνυπάρχουν αρκετοί εμπλεκόμενοι, είτε αυτοί είναι
πελάτες – επιχειρήσεις, είτε ακόμα και πιθανοί εργαζόμενοι. Ακριβώς για αυτό το λόγο
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των Β2Β επιχειρήσεων για να προβάλλουν τη
δραστηριότητά τους, την εταιρική τους κουλτούρα και την εταιρική τους επωνυμίας μέσω
αυτού (Buratti et al., 2018). Όπως και το Twitter, έτσι και το LinkedIn παρέχουν δυνατότητα
προώθησης νέων προϊόντων και κυρίως το LinkedIn στηρίζει τις προωθητικές ενέργειες για
προϊόντα τεχνολογίας, για τα οποία χρειάζεται ο χρήστης να δέχεται από το κανάλι το αίσθημα
της εμπιστοσύνης (Brennan & Croft, 2012).
Τέλος, στην λίστα των προτιμήσεων των Β2Β επιχειρήσεων έρχεται το Instagram. Στόχος του
συγκεκριμένου μέσου είναι η προβολή της εταιρικής επωνυμίας και της ευαισθητοποίησης

μέσω του διαδραστικού και εναλλακτικού περιεχομένου, καθώς και των αλληλεπιδράσεων που
αναπτύσσει επίσης με ταχύτατους ρυθμούς, (Virtanen et al., 2017).

3.4 Η επίδραση του content marketing και του του e-wom
στην καθιέρωση του brand της B2B επιχείρησης
Σύμφωνα με την ανάλυση των social media μπορεί να διαπιστώσει κάποιος πως λειτουργούν
σαν τον παραδοσιακό τρόπο διεξαγωγής του marketing που ήταν η προώθηση στόμα με στόμα,
αλλά σε άλλες μεγαλύτερου εύρους διαστάσεων. Η διάδοση του προωθητικού περιεχομένου
τώρα πια πραγματοποιείται με την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ονομάζεται ewom (Gvili & Levy, 2016). Tο χαρακτηριστικό που τους δίνει ιδιαίτερη χροιά είναι ότι έχουν
απήχηση σε ένα ευρύ και ενεργό κοινό ανά τον κόσμο (Huotari et al., 2015). Συνεπώς η διάδοση
του προωθητικού μηνύματος υλοποιείται ταχύτητα μέσω μίας σειράς αλληλεπιδράσεων
(Tsimonis & Dimitriadis, 2014). Οι δυνατότητες που παρέχουν σήμερα τα social media, όπως
like, share, re-tweet, posts κ.α., εντείνουν την εμπλοκή των χρηστών – επιχειρήσεων, έτσι το
περιεχόμενο και συνεπώς το προωθητικό υλικό εξαρτάται από τις απόψεις και τις κατευθύνσεις
του κάθε χρήστη ξεχωριστά. Δηλαδή, στην περίπτωση των Β2Β επιχειρήσεων, κάθε
μεμονωμένος πελάτης - επιχείρηση που έχει την ανάγκη να μοιραστεί την γνώμη του, κατ’
επέκταση θα επηρεάσει και άλλους χρήστες με κάποιον τρόπο, είτε θετικό, είτε αρνητικό
(Ismail, 2017).

3.5 Ο ρόλος που διαδραματίζει το content marketing στην
καθιέρωση του brand της B2B επιχείρησης μέσω των
social media
Το content marketing ή αλλιώς marketing περιεχομένου αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο
για την προώθηση της εταιρικής επωνυμίας της επιχείρησης και της δραστηριότητάς της.
Κυρίως για τις Β2Β επιχειρήσεις που στοχεύουν στην οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων
εμπιστοσύνης, το περιεχόμενο χρειάζεται να προωθεί και να αντανακλά την γνώση, τη θέση,
τη κουλτούρα και το συναίσθημα που εμπεριέχει το brand (Taiminen & Ranaweera, 2019).
Επιπλέον, μία άλλη προσέγγιση που καθιστά την σωστή ανάπτυξη του περιεχομένου
επιτακτική ανάγκη σήμερα είναι η μείωση της ανασφάλειας που προκύπτει από την ανάληψη

του ρίσκου για την υλοποίηση κάποιας αγοράς από την εκάστοτε επιχείρηση που δεν έχει
αποσαφηνίσει την δραστηριότητά της ή την αξία της εμπιστοσύνης που με τη σειρά της μπορεί
να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο την μείωση του κινδύνου (Zhang & Li, 2019). Η
ανάπτυξη περιεχομένου αποτελεί πολύπλοκη διαδικασία για την εκάστοτε B2B επιχείρηση.
Για να μπορέσει μία τέτοια επιχείρηση που απευθύνεται σε άλλες επιχειρήσεις να δημιουργήσει
το
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κυρίως
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προσανατολισμό και παράλληλα να αποσαφηνίσει, τόσο τους στόχους της, όσο και τις ανάγκες
των υποψηφίων πελατών της (Tsimonis & Dimitriadis, 2014). Σύμφωνα με τα παραπάνω
προκύπτει ένας πιο ολοκληρωμένος ορισμός σχετικά με το περιεχόμενο. Ενώ, κάποιοι θεωρούν
πως ο σημαντικότερος στόχος και σκοπός του περιεχομένου είναι η πώληση, έρευνες δείχνουν
πως απώτερος στόχος του χρειάζεται να είναι η δημιουργία του αισθήματος εμπιστοσύνης προς
το brand της Β2Β επιχείρησης και η μετάδοση του προωθητικού μηνύματος την κατάλληλη
στιγμή στο κατάλληλο σημείο, γιατί αυτό είναι που θα κατευθύνει σε μεταγενέστερο χρόνο την
αγοραστική συμπεριφορά και θα οδηγήσει ομαλά στον τελικό σκοπό (Holliman & Rowley,
2014), στην επίτευξη πώλησης.
Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει και προκαλεί αρκετή ανησυχία είναι ότι το κοινό στο οποίο
απευθύνεται μία επιχείρηση γενικά, αλλά και μία Β2Β επιχείρηση είναι ενεργό και άμεσο στην
αλληλεπίδραση (Huotari et al., 2015). Από τη μία το παραπάνω είναι ο επιθυμητός στόχος,
αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσει αρνητικές συνέπειες σε
περίπτωση που ο σχολιασμός της αλληλεπίδρασης δεν είναι θετικός (Tsimonis & Dimitriadis,
2014). Άλλωστε το κοινό αυτό που επιζητά από την χρήση των social media και συνεπώς μέσω
του περιεχομένου που παράγεται σε αυτό είναι η ανάγκη να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή
τους και δημόσια.
Συνοψίζοντας, το περιεχόμενο χρειάζεται να έχει προστιθέμενη αξία για τους υποψήφιους
πελάτες. Λέγοντας προστιθέμενη αξία αναφερόμαστε στο περιεχόμενο και κατά πόσο αυτό
είναι χρήσιμο, ευφάνταστο, κατανοητό και συνοπτικό για την εκάστοτε επιχείρηση - πελάτη,
ώστε να έχει κίνητρο να υλοποιήσει κάποια αλληλεπίδραση σε αυτό (Holliman & Rowley,
2014).
Τέλος, αν και το περιεχόμενο αναφέρεται σε κάτι άυλο, πάραυτα μπορεί να μετρηθεί η
αποτελεσματικότητά του. Μέσα από τις πωλήσεις, την κατανάλωση και τη δήλωση
ενδιαφέροντος με κάποια μορφής ενέργεια, διάφορους δείκτες KPI’s κ.α. (Holliman & Rowley,
2014).

3.6 Ο ρόλος του e-mail marketing και τα αποτελέσματα που
επιφέρει στις Β2Β επιχειρήσεις
Το e-mail marketing ή αλλιώς marketing ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα εργαλεία για την προώθηση της εταιρικής επωνυμίας της επιχείρησης και της
δραστηριότητάς της. Αποτελεί μία αποδεκτή και αποδοτική πλατφόρμα για την μεταφορά
προωθητικών ενεργειών και μηνυμάτων (Taiminen & Ranaweera, 2019). Κυρίως για τις Β2Β
επιχειρήσεις που στοχεύουν στην οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης, το περιεχόμενο
του e-mail marketing φθάνει άμεσα στον τελικό παραλήπτη, καθώς επίσης αποτελεί ένα άκρως
οικονομικό μέσο για τη μετάδοση του προωθητικού μηνύματος (Hartemo, 2016).
Αυτό που το καθιστά ενοχλητικό είναι η μη συνάφεια του περιεχομένου κάποιων μηνυμάτων
με την δραστηριότητα των πελάτων- επιχειρήσεων που απευθύνεται η προωθητική ενέργεια
και ακριβώς γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται απεριόριστη προσοχή χωρίς αμέλεια, ώστε να είναι
αποτελεσματικές και να έχουν θετικό αντίκτυπο στην εταιρική επωνυμία τέτοιου είδους
ενέργειες (Hartemo, 2016).

4
Αξιολόγηση

4.1 Αποτελέσματα
Τα social media έχουν εισχωρήσει δυναμικά στο τομέα του marketing των επιχειρήσεων.
Συμμετέχουν πλέον ενεργά στην κατεύθυνση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση
προωθητικών ενεργειών. Στην πραγματικότητα τα social media απευθύνονται σε υποψήφιους
πελάτες στους οποίους το παραδοσιακό marketing δύσκολα θα μπορούσε να πλησιάσει.
Επιπλέον, ένας ακόμα λόγος που τα καθιστά εξαιρετικό εργαλείο για το digital marketing είναι
ότι είναι οικονομικά σε κόστος, συνεπώς αποτελούν μέσα με εύκολη πρόσβαση για τις
επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα προηγούμενα κεφάλαια, διαφαίνεται πως το Facebook και το Twitter έχουν τη
μεγαλύτερη απήχηση σχετικά με την προώθηση δραστηριοτήτων των business to business
επιχειρήσεων. Ο λόγος είναι ότι απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό ανά τον κόσμο συγκριτικά με
τα υπόλοιπα μέσα, συνεπώς προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες προώθησης και προσέλκυσης
υποψηφίων πελατών. Επίσης, τα συγκεκριμένα μέσα είναι πιο αυθόρμητα σε αντιδράσεις, κάτι
που βοηθά τις Β2Β να έρθουν σε επαφή με το κοινό τους και να οικοδομήσουν σταδιακά σχέσεις
εμπιστοσύνης προς την εταιρική επωνυμία. Το στοιχείο που διαφοροποιεί σε σημαντικό βαθμό
το Twitter από τα υπόλοιπα μέσα είναι τα σύντομα μηνύματα που επιτάσσει η χρήση του, καθώς
επίσης επισημαίνεται πως είναι το καταλληλότερο μέσο μαζί με το LinkedIn για την προώθηση
επιχειρήσεων νέων τεχνολογιών.
Από την άλλη, το LinkedIn αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό μέσο, το οποίο διαφοροποιείται σε
σχέση με τα παραπάνω, καθώς απευθύνεται σε πιο στοχευμένο κοινό σχετικά με την
επαγγελματική τους ιδιότητα. Η συγκεκριμένη ειδοποιός διαφορά το καθιστά άκρως σημαντικό

για την προσέλκυση πελατών που ενδιαφέρονται για το brand της επιχείρησης, καθώς και για
διάφορους εμπλεκόμενους, όπως είναι οι εργαζόμενοι, που θα μπορούσαν δυνητικά να έρθουν
σε επαφή με τους μελλοντικούς πελάτες.
Το Instagram από την άλλη είναι το λιγότερο δημοφιλές σε σχέση με τα υπόλοιπα λειτουργεί
όμως υποστηρικτικά στη διαδικασία προώθησης των Β2Β δραστηριοτήτων.
Το e-mail marketing αποτελεί εξίσου ένα οικονομικό μέσο, το οποίο είναι αποδεκτό για τις
Β2Β επιχειρήσεις, όμως επισημαίνεται πως τα αποτελέσματά του δεν είναι πάντα αποδοτικά,
καθώς οι πελάτες κατακλύζονται καθημερινά από τέτοιου είδους μηνύματα. Συνεπώς,
χρειάζεται η Β2Β επιχείρηση να αναπτύσσει συνοπτικά, κατανοητά e-mails, που να
ενδιαφέρουν παράλληλα τους υποψήφιους πελάτες, ώστε να αλλάξει σταδιακά αυτή η
απόδοση.
Οι συνδετικοί κρίκοι όλων των παραπάνω είναι οι στόχοι της εταιρείας, το brand και το content
marketing. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο είναι αυτό που αποσαφηνίζει τις προθέσεις και
τους στόχους της εταιρείας και δημιουργεί το αίσθημα της εμπιστοσύνης μέσα από την γνώση
και την πληροφόρηση που μεταφέρει. Συνεπώς αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο στο οποίο
χρειάζεται να δώσει έμφαση μία επιχείρηση Β2Β, η οποία στοχεύει να αναπτύξει ισχυρή
παρουσία στον χώρο των social media και να δημιουργήσει ισχυρούς μακροχρόνιους δεσμούς
με τους δυνητικούς πελάτες – επιχειρήσεις. Αναφέρεται πως τα social media δεν πρέπει να
έχουν σκληρά εμπορικά μηνύματα. Στόχος τους είναι να συνδέσουν τους προμηθευτές με τους
υποψήφιους πελάτες – επιχειρήσεις, με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης προς το
brand.
Επισημαίνεται πως οι Β2Β επιχειρήσεις λαμβάνουν ισχυρά πλεονεκτήματα από την χρήση των
social media, καθώς αντλούν χρήσιμες πληροφορίες για το κοινό τους, έχουν τη δυνατότητα
να τμηματοποιήσουν τους υποψήφιους πελάτες που έχουν δηλώσει με κάποιον τρόπο το
ενδιαφέρον τους και συνεπώς να εξατομικεύσουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους τις
προωθητικές τους κινήσεις.
Τέλος, όλα τα παραπάνω παρέχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα κάθε
προωθητικής κίνησης σε report, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να παρακολουθήσουν την
αποδοτικότητα των ενεργειών τους, με σκοπό να μπορούν αν λάβουν έγκαιρα διορθωτικά
μέτρα σε περίπτωση λάθος αποφάσεων.

4.2 Σύνοψη συμπερασμάτων αξιολόγησης
Για να είναι επιτυχημένη η προσέγγιση κατά την οποία θα χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χρειάζεται να έχει σαφείς

στόχους και στρατηγική. Αυτοί οι στόχοι και το brand αντανακλώνται από τη στρατηγική του
content marketing που θα δημιουργήσει η εκάστοτε επιχείρηση.
Κυρίως για τις Β2Β επιχειρήσεις επισημαίνεται πως αυτό που προωθείται προς τους πελάτες
σχετικά με τη δραστηριότητα και το brand της εταιρείας είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς οι
Β2Β επιχειρήσεις στηρίζονται στις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης που δημιουργούν με
το κοινό τους, δηλαδή τις άλλες επιχειρήσεις.
Συνεπώς, η στρατηγική στα social media που θα ακολουθήσει η κάθε Β2Β επιχείρηση
εξαρτάται από το είδος της δραστηριότητας, από το κοινό στο οποίο στοχεύει και τους στόχους
που επιθυμεί να πραγματοποιήσει.
Ακόμα, το e-mail marketing χρειάζεται να εστιάζει στις ανάγκες των πελατών, να εμπεριέχει
σύντομο και κατανοητό περιεχόμενο, καθώς επίσης να μην δημιουργεί καταιγισμό από τέτοιου
είδους e-mails.
Επιπλέον, οι Β2Β επιχειρήσεις χρειάζεται να κατανοήσουν πως το content marketing έχει
ανακηρυχθεί σε σημαντικό παράγοντα επιτυχίας, ολόκληρης της στρατηγικής του ψηφιακού
marketing και χρειάζεται να επενδύσουν σε αυτό για να έχουν επιτυχημένες προωθητικές
ενέργειες μέσω των social media και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Συμπερασματικά, παραπάνω αναφέρονται κάποιες τεχνικές που μπορούν να ακολουθήσουν
κάποιες επιχειρήσεις, αλλά δεν αποσαφηνίζεται αν υπάρχει συγκεκριμένη λύση που οδηγεί
στην επιτυχημένη στρατηγική ψηφιακής προώθησης. Γιατί, η στρατηγική εξαρτάται σε πολύ
μεγάλο βαθμό από την δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς επίσης και το είδος των
προϊόντων ή υπηρεσιών.

5
Κύρια Στοιχεία της Πρακτικής Άσκησης

5.1 Τομέας : περιγραφή του τμήματος marketing και των
καθηκόντων
Η εταιρία στην οποία πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση είναι η Connectline, που ανήκει
στον όμιλο Artion. Η Connectline ασχολείται με τη ανάπτυξη, τη σχεδίαση και την υλοποίηση
ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για κάθε κλάδο της αγοράς.
H θέση στο τμήμα marketing στην εταιρία σχετίζεται με την προώθηση των συστημάτων και
την επικοινωνία των προϊόντων της εταιρίας προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Το τμήμα
marketing της εταιρίας επικοινωνεί με όλα τα τμήματα της εταιρίας, όπως με το τμήμα
πωλήσεων και το τεχνικό τμήμα, με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των μελών του, ώστε να
ανταποκρίνονται πλήρως στο τομέα της ενημέρωσης του κοινού, καθώς και τη διαφήμιση των
προϊόντων. Το τμήμα marketing καθώς και οι αρμοδιότητές του εκτελούνται υπό τις οδηγίες
της υπεύθυνης που επιβλέπει και τη δική μου δραστηριότητα που υλοποιώ ως marketing
assistant. Οι βασικές διαδικασίες που εκτελούνται εντός του τμήματος είναι η αναδιαμόρφωση
της ιστοσελίδας της επιχείρησης, η διαρκής ενημέρωση των social media, η επικοινωνία και η
εξωστρέφεια της εταιρίας προς τους πελάτες – επιχειρήσεις, η δημιουργία διαφημίσεων, η
υλοποίηση μηνιαίων reports, η παρακολούθηση και η σύγκριση αποτελεσμάτων από την
υλοποίηση διάφορων στρατηγικών προώθησης, η ανάπτυξη άρθρων τα οποία δημοσιεύονται
σε μηνιαία βάση είτε στην ιστοσελίδα, είτε σε σχετικά ενημερωτικά περιοδικά και τέλος η
υποστήριξη και η επίβλεψη της οργάνωσης διαφόρων γεγονότων, όπως συμμετοχή στην
έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics». Εκτός από το τμήμα marketing η πρακτική μου
άσκηση συμπεριλαμβάνει και δραστηριότητες στο τμήμα πωλήσεων. Το τμήμα πωλήσεων

στην εταιρία, ως οργάνωση, απαρτίζεται από τους πωλητές και τον υπεύθυνο πωλήσεων. Οι
πωλητές έχουν ως στόχο τους την άμεση επικοινωνία με τους πελάτες – επιχειρήσεις, την
ενημέρωσή τους, την δημιουργία των κατάλληλων πακέτων υπηρεσιών – συστημάτων και την
δημιουργία των προσφορών για την τελική συμφωνία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω
πως υπάρχει επίσης σε αυτό τον τομέα επικοινωνία και με το τεχνικό τμήμα, καθώς η προσφορά
υλοποιείται μετά από τον καθορισμό των αναγκών της επιχείρησης και πριν την
παραμετροποίηση του συστήματος σύμφωνα με αυτές τις ανάγκες.

5.2 Περιγραφή της θέσης στο τμήμα marketing
Όπως ειπώθηκε και παραπάνω η πρακτική μου άσκηση χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο
αφορά το τμήμα marketing και το δεύτερο σχετίζεται με το τμήμα των πωλήσεων.
Ως προς το τμήμα marketing τα ζητήματα στα οποία μου έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες είναι η
ενημέρωση των social media, η δημιουργία κειμένων, τόσο για την ιστοσελίδα της εταιρείας,
όσο και για τα άρθρα, η μηνιαία ανάπτυξη report σχετικά με την κίνηση των social media, τα
newsletters και κάθε άλλη διαφήμιση. Επίσης, συμμετοχή υπάρχει και στη δημιουργία των
newsletters, τόσο ως προς το κείμενο, όσο και προς τη δημιουργία των εικόνων που το
συνοδεύουν. Οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση είναι η γνώση των social
media που χρησιμοποιεί η εταιρεία, δηλαδή Facebook, LinkedIn και Twitter.
Ακόμα, εκτός από την διαχείριση των social media και τις αναρτήσεις σε εβδομαδιαία βάση,
συμμετέχω και στην υλοποίηση των Google Ads. Για να πραγματοποιηθεί η διαφήμιση,
διεξάγω έρευνα σχετικά με τις λέξεις κλειδιά που συνδέονται με την επιχειρηματική
δραστηριότητα της εταιρείας, με σκοπό να προβάλλεται η διαφήμιση στις επιχειρήσεις που
αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες, όπως αυτά που παρέχει η Connectline.
Επόμενο στάδιο των Google Ads, είναι η δημιουργία της καμπάνιας, σύμφωνα με τα keywords
που είχα εντοπίσει σε προηγούμενο χρόνο και την στόχευση του κοινού – επιχειρήσεων.
Επιπρόσθετα, ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο marketing είναι το Google Analytics, σύμφωνα με
το οποίο έχω τη δυνατότητα να παρακολουθώ πόσοι από τους χρήστες επισκέφθηκαν την
ιστοσελίδα της εταιρείας ως αποτέλεσμα των google ads. Πιο συγκεκριμένα, το Google
Analytics μου παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθώ τη διακύμανση της διαφήμισης μέσω
των social media και γενικά της επισκεψιμότητας κάθε σελίδα ξεχωριστά του ιστότοπου της
εταιρείας μέχρι και την γεωγραφική θέση των ενδιαφερόμενων που αναζήτησαν την σελίδα.
Επιπλέον, σύμφωνα με το παραπάνω αναπτύσσω και το μηνιαίο report της εταιρείας.

Για τη δημιουργία των bannersnack χρησιμοποιώ το www.canva.com, καθώς επίσης και το
photoshop για τη δημιουργία προωθητικών εικόνων σχετικές με τα προϊόντα της εταιρείας και
τις υπηρεσίες που προσφέρει.
Στις παραπάνω αρμοδιότητες εμπεριέχεται και η έκθεση « Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»,
στην οποία συμμετείχε η Connectline, κατά το διάστημα 9-11 Νοεμβρίου. Η προετοιμασία της
έκθεσης ως προς τις ενέργειες και το εικαστικό μέρος αποτέλεσε δική μου αρμοδιότητα εξ
‘ολοκλήρου. Το παραπάνω απαιτούσε δεξιότητες επικοινωνίας και οργάνωσης, καθώς και
τεχνικές marketing. Η δημιουργία του διαφημιστικού φυλλαδίου (content marketing), η
προώθηση του γεγονότος στα social media, καθώς και η επικοινωνία με την εταιρεία που είχε
αναλάβει την κατασκευή του περιπτέρου και την διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης
αποτελούσαν αρμοδιότητες για την ομαλή διεξαγωγή της συμμετοχής της Connectline στην
έκθεση. Τέλος, η εικαστική απόδοση του περιπτέρου υλοποιήθηκε σύμφωνα με δικές μου
παρατηρήσεις, σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τα videos, οι φωτογραφίες, η διαμόρφωση του
χώρου κ.λπ.
Το δεύτερο τμήμα της πρακτικής άσκησης σχετίζεται με το τμήμα των πωλήσεων. Έπειτα, από
την διεξαγωγή της έκθεσης μου ανατέθηκε η επικοινωνία με τους υποψήφιους πελάτες, η
άμεση προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας, καθώς επίσης μέρος των αρμοδιοτήτων μου
περιλάμβανε να παρευρίσκομαι σε κάθε συνάντηση με τους πελάτες μαζί με τον υπεύθυνο των
πωλήσεων, με σκοπό την υλοποίηση συμφωνίας. Έπειτα από κάθε συνάντηση είμαι υπεύθυνη
για την κατάρτιση προσφορών σύμφωνα με τα γεγονότα που θα έχω καταγράψει σχετικά με
τις ανάγκες του κάθε πελάτη ως προς τα συστήματα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η
εταιρεία.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από το τμήμα marketing είναι η αύξηση των επιδόσεων των
διαφημίσεων και των αλληλεπιδράσεων στα social media, καθώς επίσης ως προς το τμήμα
πωλήσεων στόχος είναι η επίτευξη συμφωνιών και συνεπώς η αύξηση του αριθμού των
επιχειρήσεων – πελάτων που θα προστεθούν στο ενεργητικό της επιχείρησης.

6
Έργα και Δραστηριότητες

6.1 Έργα, δραστηριότητες και προγραμματισμός

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαχείριση Social Media
Ανάπτυξη μηνιαίου reporting (Google Analytics)
Παρακολούθηση Google Analytics
Δημιουργία αναρτήσεων Facebook σε εβδομαδιαία βάση
Δημιουργία αναρτήσεων Twitter σε εβδομαδιαία βάση
Δημιουργία αναρτήσεων LinkedIn σε εβδομαδιαία βάση
Ανάπτυξη άρθρων σε μηνιαία βάση
Ανάπτυξη case study σχετικά με το πελατολόγιο της εταιρείας
Προετοιμασία έκθεσης « Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»
Ανάπτυξη περιεχομένου διαφημιστικού φυλλαδίου
Ανάπτυξη και δημιουργία εταιρικών καρτών για την έκθεση
Επιλογή εικαστικού υλικού π.χ. εικόνες και videos για το
περίπτερο της έκθεσης
Επικοινωνία με την κατασκευαστική εταιρεία του περιπτέρου και
έλεγχος ενεργειών επίτευξης
Ενίσχυση περιεχομένου ιστοσελίδας
Επικοινωνία με πελάτες – επιχειρήσεις μετά την έκθεση
Συμμετοχή στις συναντήσεις για την υλοποίηση συμφωνίας με τις
επιχειρήσεις
Καταγραφή αναγκών κατά τη διάρκεια των συναντήσεων

6 μήνες
6 μήνες
6 μήνες
6 μήνες
6 μήνες
6 μήνες
6 μήνες
6 μήνες
1 μήνας
1 μήνας
1 εβδομάδα
1 μήνας

Δημιουργία οικονομικών προσφοράς

1 μήνας
1 μήνας
4 μήνες
4 μήνες
4 μήνες
4 μήνες

Gantt Chart: αρμοδιότητες – παραδοτέα έργου

Εικόνα 3

6.2 Ανάλυση κύριων έργων/δραστηριοτήτων

Η πρακτική άσκηση στην εταιρεία Connectline στο τμήμα marketing εμπεριείχε
δραστηριότητες σχετικά με την προώθηση του εταιρικού brand.
Οι κύριες αρμοδιότητές ήταν η διαχείριση των social media που διέθετε η εταιρεία, η ανάπτυξη
ενημερωτικών άρθρων και case study σχετικά με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της
επιχείρησης, η δημιουργία ενημερωτικών newsletters, η ανάπτυξη του μηνιαίου report για τα
αποτελέσματα της επιχείρησης από τη σκοπιά του digital marketing, καθώς επίσης και η
επικοινωνία με πελάτες της εταιρείας.
Σχετικά με τη διαχείριση των social media στις αρμοδιότητές μου ήταν η δημιουργία
αναρτήσεων σε εβδομαδιαία βάση με σκοπό την ενημέρωση του κοινού της επιχείρησης,
καθώς και η προώθηση των άρθρων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.
Στις αρμοδιότητές μου έγκειται η δημιουργία άρθρων σχετικά με επίκαιρα θέματα που
αφορούν ζητήματα τεχνολογίας και λογισμικού. Επιπλέον, η ανάπτυξη μελέτης περιπτώσεων
σχετικά με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες ήταν η επόμενη δραστηριότητα που μου ανέθεσε η
εταιρεία για την προβολή των λύσεων που προσέφερε προς το πελατολόγιό της.
Η εταιρεία για να ενημερώσει τους πελάτες της σχετικά με κάποια αλλαγή στις υπηρεσίες που
προσφέρει αναπτύσσει newsletters. Συνεπώς, η επόμενη δραστηριότητά μου ήταν η δημιουργία
εικαστικά ελκυστικών εικόνων, οι οποίες πλαισιώνονταν από το ανάλογο προωθητικό και
ενημερωτικό κείμενο με σκοπό σε μεταγενέστερο χρόνο με τη χρήση των ανάλογων
τεχνολογιών να αποστείλω το συγκεκριμένο υλικό στους πελάτες.

Επιπλέον, προς ενημέρωση του υπευθύνου του τμήματος έπρεπε να συνθέτω το μηνιαίο report,
το οποίο εμπεριείχε πληροφορίες τις οποίες αντλούσα από το Google Analytics, καθώς επίσης
και από το Google AdWords.
Στις αρμοδιότητές μου επίσης, συμπεριλαμβάνονταν η επικοινωνία με πελάτες ή συνεργάτες
της εταιρείας σχετικά με διάφορα ζητήματα που προέκυπταν από την καθημερινή
δραστηριότητα.
Πιο αναλυτικά, το πρώτο έργο που μου ανατέθηκε να έχω υπό την πλήρη επίβλεψή μου ήταν
η διοργάνωση της συμμετοχής της εταιρείας στην έκθεση «Εφοδιαστική αλυσίδα & Logistics».
Η συμμετοχή στην έκθεση απαιτούσε τη δημιουργία ενημερωτικού - διαφημιστικού
περιεχομένου, τόσο για το φυλλάδιο το οποίο θα είχε η εταιρεία στην έκθεση, όσο και των
άρθρων που απαιτούσε η συμμετοχή για την καλύτερη προώθηση του brand.
Επιπλέον, δημιουργήθηκε περιεχόμενο και για την ιστοσελίδα της επιχείρησης, καθώς επίσης
και για τα newsletters, τα οποία έπρεπε να σταλούν πριν την έκθεση για διαφημιστικούς λόγους
και μετά ως ευχαριστήρια επειδή παρευρέθηκαν οι υποψήφιοι πελάτες στο περίπτερό της
εταιρείας. Η δημιουργία του διαφημιστικού newsletter πραγματοποιήθηκε στο Mailchimp και
στο Moosend, ταυτόχρονα χρησιμοποιήθηκε για τον ίδιο σκοπό και το www.canva.com .
Ακόμα, η προώθηση του γεγονότος υλοποιήθηκε και μέσω social media, συνεπώς υπήρξαν οι
ανάλογες αναρτήσεις που ενημέρωναν το κοινό της εταιρείας, καθώς επίσης προωθούσαν τα
άρθρα σχετικά με τις λύσεις που προσφέρει και θα είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από
κοντά στην έκθεση.
Επίσης, χρειάστηκε για της ανάγκες της συμμετοχής να κάνω μία επιλογή των κατάλληλων
εικόνων και videos με σκοπό την ανάπτυξη εικαστικού περιεχομένου στο περίπτερο της
έκθεσης. Για την πραγματοποίηση του περιπτέρου επικοινωνούσα με τη κατασκευαστική
εταιρεία που το είχε αναλάβει, με σκοπό την οργάνωση και τον έλεγχο όλων ενεργειών, ώστε
να επιβεβαιώσω ότι όλα θα υλοποιηθούν έγκαιρα και με απόλυτη επιτυχία σύμφωνα με το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Σημειώνεται πως η διοργάνωση της συμμετοχής έγινε σε ταχύτατους
ρυθμούς, όποτε απαιτούσε εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες. Τέλος,
συμμετείχα ενεργά κατά τη διάρκεια της έκθεσης έχοντας άμεση επικοινωνία με τους
υποψήφιους πελάτες με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης.
Η τελική προετοιμασία για την ολοκλήρωση της έκθεσης ήταν διάρκειας μόλις 2 εβδομάδων.
Την πρώτη εβδομάδα δημιούργησα το διαφημιστικό υλικό που θα συνόδευε την έκθεση,
δηλαδή τις εταιρικές κάρτες και ενημερωτικό φυλλάδιο, καθώς επίσης και τις φωτογραφίες και
τα video που θα λειτουργούσαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
Επιπλέον, υπήρξε στενή επικοινωνία με την διοργανώτρια εταιρεία για κάθε ενέργεια που ήταν
απαραίτητο να τηρηθεί. Για παράδειγμα, στο περιοδικό supply& chain, της έκθεσης, έπρεπε να

δημοσιευθεί άρθρο το οποίο θα εξηγούσε και θα προωθούσε τις υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς
και τα προϊόντα της.
Το μοναδικό ζήτημα που προέκυψε κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας του περιπτέρου ήταν
τεχνικής φύσεως και με δική μου άμεση πρωτοβουλία επιλύθηκαν όλα εγκαίρως και δεν τέθηκε
πρόβλημα ως προς τη συμμετοχή και την έγκαιρη παράδοση του περιπτέρου.
Σε συνέχεια της περιόδου της έκθεσης μου ανατέθηκε σε πρώτο επίπεδο η επικοινωνία με τους
υποψήφιους πελάτες, ενώ σε μεταγενέστερο διάστημα συμμετείχα στην και στις πρώτες
συναντήσεις. Ο στόχος της συμμετοχής μου στις συναντήσεις ήταν να καταγράφω κάθε ανάγκη
του πελάτη σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση, ώστε να αναπτύσσω την
ανάλογη οικονομική προσφορά.
Η ιδιαιτερότητα που εμπεριέχει η συγκεκριμένη αρμοδιότητα είναι ότι χρειάζονται ανάλογες
γνώσεις οικονομικών, πράγμα που δε με περιορίζει λόγω τον προηγούμενων σπουδών μου,
καθώς επίσης βαθμός δυσκολίας συμπεριλαμβανόταν στο ίδιο το προϊόν και τις υπηρεσίες της
εταιρείας που σχετίζεται με την τεχνολογία και το λογισμικό.. Όμως, επειδή το προηγούμενο
διάστημα είχα ασχοληθεί με την ανάπτυξη άρθρων σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας δεν
αποτέλεσε τελικά ανασταλτικό παράγοντα.

6.3 Παραδοτέα του έργου
Τα παραδοτέα των παραπάνω «έργων» ήταν:
1. Ως προς την έκθεση
•

Το διαφημιστικό φυλλάδιο περιγραφής προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας.

•

Οι εταιρικές κάρτες των υπευθύνων της εταιρείας.

•

Η δημιουργία newsletter σχετικά με τις πληροφορίες συμμετοχής και την δωρεάν
πρόσκληση των πελατών. Δηλαδή, για τους πελάτες που ήδη είχε η εταιρεία εστάλησαν
δωρεάν προσκλήσεις με σκοπό να παρευρεθούν στο περίπτερο της εταιρείας και να
στηρίξουν τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια.

•

Ενημέρωση social media σχετικά με τη συμμετοχή της εταιρείας. Δηλαδή, την
τελευταία εβδομάδα υπήρξε ένας καταιγισμός αναρτήσεων με σκοπό την ενημέρωση
και την προσέλκυση των ενδιαφερομένων.

•

Παράδοση άρθρου στο περιοδικό Supply & Chain. Για την προώθηση της συμμετοχής
της έκθεσης δημιουργήθηκε ένα άρθρο που ανέλυε κάθε πρόβλημα επιχειρηματικής
φύσεως που σχετίζεται με τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία, ώστε να δοθεί
έμφαση στις λύσεις που προτείνει η Connectline.

•

Γραπτή ενημέρωση του υπεύθυνου της εταιρείας. Στο τέλος κάθε ημέρας υπήρξε
γραπτή αναφορά σχετικά με την πρόοδο όλων των παραπάνω προς ενημέρωση του
υπευθύνου, ώστε να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση σφαλμάτων.

2. Ως προς το τμήμα marketing:
•

Διαχείριση social media: δημοσίευση περιεχομένου σχετικά με τις δραστηριότητες
της επιχείρησης σε εβδομαδιαία βάση.

•

Δημοσίευση ενημερωτικών άρθρων σε θέματα λογισμικού σε μηνιαία βάση π.χ.
ενημέρωση σχετικά με την custom λύση που παρέχει η εταιρεία Connectline σε
σχέση με τις ξενοδοχειακές μονάδες.

•

Ενημέρωση της ιστοσελίδας της επιχείρησης σχετικά με το πελατολόγιο της
εταιρείας

•

Δημιουργία case studies για συγκεκριμένους πελάτες

•

Δημιουργία εικόνων στο Photoshop που πλαισιώνουν τα παραπάνω

•

Ανάπτυξη μηνιαίου report σχετικά με τα αποτελέσματα των social media, των
newsletters και της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, παρακάτω παρουσιάζεται ένα
report σχετικά με την αποστολή newsletter για την ενημέρωση ότι η εταιρεία ένωσε
τις δυνάμεις τις με μία ακόμα εταιρεία ίδιας δραστηριότητας.
Αποτελέσματα newsletter

Εικόνα 4
Μπορεί να διαπιστώσει κάποιος πως το αποτέλεσμα του παραπάνω report δεν είναι
αρκετά ικανοποιητικό. Μόλις το 22,9% των παραληπτών άνοιξαν το e-mail. Γι’
αυτό ακριβώς το λόγο υπήρξε και σε δεύτερο επίπεδο ενημέρωση, ώστε να
επιβεβαιώσουμε πως όλοι οι παραλήπτες θα ενημερωθούν σχετικά με την
παραπάνω ενέργεια. Συγκεκριμένα, ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία, όπου
όντως παρατηρήθηκε πως ακόμα και οι παραλήπτες που είχαν ανοίξει το σχετικό
e-mail δεν είχαν δώσει την απαραίτητη προσοχή.

3. Ως προς το τμήμα πωλήσεων:
•

Καθημερινή ενημέρωση του υπευθύνου των πωλήσεων σχετικά με τις
συναντήσεις που προκύπταν από την εξέλιξη της έκθεσης.

•

Κατάρτιση προγράμματος συναντήσεων με τις επιχειρήσεις.

•

Δημιουργία αρχείου για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης/ συνάντηση, δηλαδή τι
ανάγκες είχε κάθε πελάτης, ώστε να δοθεί η κατάλληλη λύση σε αυτόν.

•

Δημιουργία οικονομικής προσφοράς για κάθε επιχείρηση.
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Γνώση, Δεξιότητες και Κριτική αξιολόγηση

7.1 Γνώσεις και δεξιότητες
Λόγω των διαφημίσεων και των newsletters, καθώς επίσης και των social media, που
διαχειρίζομαι στην εταιρεία, οι γνώσεις που χρησιμοποίησα από τον μεταπτυχιακό πρόγραμμα
κυρίως βασίζονται στο Google Analytics και Google Ads. Μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων
μου ήταν η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από τις διαφημίσεις και την παρακολούθηση
της επισκεψιμότητας του site της εταιρείας, όπως επίσης και των social media, καθώς έχω ως
αποκλειστική ευθύνη την κατάρτιση του μηνιαίου report της εταιρείας. Επίσης, σημαντικό
πλεονέκτημα αποτέλεσε η επικοινωνιακή μου ικανότητα, καθώς μέρος αυτής οφείλεται στις
συνεχείς παρουσιάσεις που είχα κατά τη διάρκεια των σπουδών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Επίσης, η χρήση των Mailchimp, Moosend και Canva, μου προσέφεραν τεχνικά
πλεονεκτήματα για κάθε επόμενη εργασία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών προσέφερε
εργαλεία και γνώσεις που ήρθα αργότερα σε επαφή στην πρακτική άσκηση.
Ως πρόταση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι να δοθεί περισσότερη έμφαση στα εργαλεία
και στις τεχνικές του marketing, καθώς δίνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό έμφαση σε θέματα
κώδικα, αλλά χρειάζεται παράλληλα και εμβάθυνση σε marketing tools που χρησιμοποιούνται
σε ανάλογες θέσεις σε συνδυασμό ενδεχομένως με κώδικα.

7.2 Κριτική και προτάσεις
Οι στόχοι της επιχείρησης είναι να αυξήσει το brand awareness, καθώς επίσης και τα έσοδά
της, όπως όλες οι επιχειρηματικές μονάδες. Η στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία είναι
κυρίως η επιθετική πώληση. Μεγάλο μέρος της επιχείρησης δίνεται στο τμήμα πωλήσεων για
την διατήρηση και την αύξηση των πελατών. Επιπλέον, με ισόποσα ποσοστά δίνεται έμφαση
στο τμήμα της τεχνικής υποστήριξης και στο τμήμα που αναπτύσσει και παραμετροποιεί τα
συστήματα. Η συνολική στρατηγική της επιχείρησης είναι να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις
και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον εκάστοτε πελάτη για κάθε κλάδο της αγοράς. Ως προς το
τμήμα marketing, η εταιρεία δε δίνει ιδιαίτερη έμφαση και λειτουργεί κατά περίπτωση.
Διατηρεί κάποιας μορφής επικοινωνία μέσω του κατάλληλου περιεχομένου στα social media,
καθώς και μέσω της αποστολής newsletters για την ενημέρωση των πελατών.
Το περιβάλλον μέσα στο οποίο υλοποιήθηκε η πρακτική άσκηση ήταν σε μεταβατικό στάδιο
συνεπώς με το πέρας το 3 μηνών η δραστηριότητα του τμήματος marketing είχε έντονες
διακυμάνσεις. Παρ’ όλα αυτά στο πρώτο τρίμηνο λόγο της έντονης δραστηριότητας από τη
συμμετοχή της εταιρεία στην έκθεση μου δόθηκε αρκετή ελευθερία δράσης, ώστε να
αναπτυχθώ και να αποκομίσω γνώσεις και δεξιότητες.
Το τμήμα δεν αποτελείτο από πολλά άτομα, αλλά η συνεργασία ήταν εποικοδομητική για τη
δική μου ανάπτυξη στο συγκεκριμένο τομέα. Το τμήμα των πωλήσεων, στο οποίο έχω και
καθήκοντα, αποτελείτο από περισσότερα άτομα, με τα οποία είχα καθημερινή επικοινωνία και
ενημέρωση για κάθε τεχνική πώλησης και τη δημιουργία προσφορών. Επίσης, στις
συναντήσεις με τους πελάτες είχα την ευκαιρία να αποκομίσω σημαντικές πληροφορίες από
των υπεύθυνο των πωλήσεων και να αντλήσω πολλά στοιχεία από την εμπειρία χρόνων που
είχε στο ενεργητικό του.
Από την άλλη πλευρά, κάθε εργασιακό περιβάλλον έχει και τα δύσκολα σημεία της. Οι
γρήγοροι ρυθμοί απαιτούσαν τέλεια οργάνωση, ώστε να παραδίδονται όλα τα παραδοτέα στην
ενδεδειγμένη ώρα. Υπήρξε πίεση χρόνου αρκετές φορές, αλλά η ομαδικότητα λειτουργούσε
ως αντίποδας σε αυτό, οπότε υπήρξε και ισορροπία σε κάθε δραστηριότητα και ενέργεια που
μου ανατέθηκε.

8
Επίλογος

8.1 Σύνοψη και συμπεράσματα
Η παρούσα διπλωματική εργασία συνδέει τη βιβλιογραφική μελέτη με τα εμπειρικά
συμπεράσματα που προκύπτουν από την πρακτική άσκηση.
Τα αποτελέσματα από τη βιβλιογραφική μελέτη υποδεικνύουν ότι τα social media αποτελούν
ένα πολύ σημαντικό τμήμα της στρατηγικής του σύγχρονου marketing. Οι επιχειρήσεις τείνουν
να τα χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο για τους σκοπούς που εστιάζουν στην προώθηση
της εταιρικής τους εικόνας, καθώς επίσης και στην προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών
τους.
Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην αξία του content marketing, που έχει ανακηρυχθεί στη βάση
της πυραμίδας, στην οποία στηρίζεται, τόσο η σωστή χρήση των social media, όσο και οι
ενέργειες για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Ταυτόχρονα, από την πρακτική άσκηση επιβεβαιώνεται πως τα social media και το content
marketing υποστηρίζουν ενεργά τις διαδικασίες προώθησης της εταιρείας σε πραγματικό χρόνο
και με το ελάχιστο κόστος π.χ. ενέργειες e-mail marketing.
Φυσικά, τόσο από την βιβλιογραφική μελέτη, όσο και από την εμπειρική πραγματικότητα
διαφαίνεται πως ο σωστός συνδυασμός social media, e-mail marketing, αλλά και της ανάπτυξης
περιεχομένου διαφέρει σύμφωνα με τις δραστηριότητες, τον κλάδο, και τους στόχους της
εκάστοτε εταιρείας.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι Β2Β επιχειρήσεις στηρίζονται περισσότερο στην
εμπιστοσύνη που θέλουν να εμφυσήσουν προς τους υποψήφιους πελάτες, γι’ αυτό το λόγο η
στρατηγική των social media, το e-mail marketing και το περιεχόμενο έχουν κυρίως

πληροφοριακή και επικοινωνιακή κατεύθυνση και λιγότερο διαφημιστική με την οριοθετημένη
έννοια του όρου.
Τέλος, όλα τα παραπάνω μέσα διευκολύνουν τις δραστηριότητες προώθησης, καθώς επίσης
δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν ποσοτικές αναλύσεις σχετικά με την
πρόοδο των ενεργειών που υλοποιούνται σε πραγματικό χρόνο.
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