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Πεξίιεςε 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ Διιάδα, 

απέλαληη ζηηο επίζεκεο ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ ζην Facebook. 

πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθαλ ηα θίλεηξα ηεο επηινγήο λα θάλεη ή λα κελ θάλεη θάπνηνο «like»  ζε 

κία ζειίδα ηξνθίκσλ-πνηψλ, ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ζηελ απφ ζηφκα  ζε ζηφκα 

δηαθήκηζε θαη ηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο δηεμήρζε πνζνηηθή έξεπλα 

ζην Facebook κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ. Δίραλ πξνεγεζεί δεπηεξνγελήο θαη πνηνηηθή 

έξεπλα γηα ηε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη 

φηη: 

 Έλα πεξίπνπ 28% ηνπ δείγκαηνο θάλεη «like» ζε ζειίδεο κάξθαο ηξνθίκσλ πνηψλ 

 Απφ φζνπο δελ θάλνπλ «like», έλα αμηφινγν πνζνζηφ δε βξίζθεη ην ιφγν λα θάλεη «like» 

ζε ηέηνηνπ είδνπο κάξθεο.  

 Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζειίδα επεξεάδεη ηελ απφ ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζε 

(Word of Mouth,WOM) θαη ηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα (Brand loyalty). 

 Αλ θαη ε ςπραγσγία δελ είλαη ν δεκνθηιέζηεξνο ιφγνο γηα λα θάλεη θάπνηνο «like», ελ 

ηνχηνηο, επεξεάδεη ην WOM θαη ην Brand loyalty. 

 Η παξαθνινχζεζε ηεο ζειίδαο θαη ε θνηλνπνίεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ επεξεάδεη ην 

Brand loyalty, φρη φκσο ε θίλεζε λα θάλεηο «like» ζηηο δεκνζηεχζεηο. 

Με βάζε απηά ηα ζπκπεξάζκαηα ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο θαηαηέζεθαλ πξνηάζεηο. 

Λέμεηο θιεηδηά: social media, social media marketing, ζειίδεο ζην Facebook, WOM (απφ 

ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζε), Brand loyalty (Αθνζίσζε ζηε κάξθα) 

 

  



 
 

Abstract 

The aim of this research is to study the consumers‟ attitude in Greece, towards the official pages 

that belong to food and beverage brands. More particularly, there were studied the motives 

behind the choice of “liking” or not a food/beverage page, the attitudes towards the content of 

these pages and their effectiveness through the investigation of their effect on word of mouth 

(WOM) as well as Brand loyalty. For the purpose of the research, a quantitative research was 

conducted on Facebook with a questionnaire. A secondary and a qualitative research had been 

preceded for the preparation of the questionnaire. The main conclusions of this research are that:  

 Around 28% of the sample “like” Facebook pages of food/beverage brands 

 From those who don‟t “like”, a significant number does not find important to “like” this 

kind of brands. 

 The satisfaction rate of a Facebook brand page influences Word of mouth (WOM) and 

Brand loyalty. 

 Even though entertainment is not the most popular reason for “liking” a brand page, it has 

an impact on WOM and Brand loyalty. 

 The page tracking and the publication of notification has influence on Brand loyalty, 

while “liking” a page has not. 

In the end of this paper, propositions are presented based on these results. 

 

Key words: social media, social media marketing, Facebook (fan) pages, word of mouth 

(WOM), Brand loyalty 
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

 

Μεηά ηε δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ εηζρψξεζή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κεγάινπ 

πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ, αθνινχζεζε ε δηάδνζε ησλ social media. Λέμεηο φπσο Facebook, 

Tweeter, Foursquare, Linkedin, Google+, Youtube, πνπ κέρξη πξφζθαηα ήηαλ άγλσζηεο, ηψξα 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ. 

Απφ φια ηα social media, ην Facebook είλαη ην πην δεκνθηιέο. χκθσλα κε πξφζθαηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2012, ππάξρνπλ πάλσ απφ έλα δηζεθαηνκκχξην εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο 

ελψ νη θαζεκεξηλνί ελεξγνί ρξήζηεο είλαη 552 εθαηνκκχξηα. (embracedisruption.com, 2013) 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εηαηξίεο κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε έλα δηζεθαηνκκχξην 

αλζξψπνπο θαη κάιηζηα δσξεάλ. 

Οη επηρεηξήζεηο δελ άθεζαλ απηή ηελ επθαηξία αλεθκεηάιιεπηε. Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο δεκηνπξγνχλ ζειίδεο κε ηηο κάξθεο ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη πξνζπαζνχλ 

λα ζπγθεληξψζνπλ φιν θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ fans πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα 

ηνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο ψζηε λα απνθαιχςνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο  θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηε γλψζε γηα λα ζέηνπλ 

ζηφρνπο (Kirtis & Karahan, 2011) θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξντφληα θαη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο 

πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζην θνηλφ ηνπο. Σν Facebook  είλαη καθξάλ ην δεκνθηιέζηεξν social media 

γηα ηε ρξήζε ηνπ σο εξγαιείν marketing απφ ηηο κάξθεο ζε πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 83% (ελψ 

αθνινπζεί ην tweeter κε 53%). (embracedisruption.com, 2013) Μάιηζηα ην 63% ησλ marketer 

δήισζαλ φηη ηα social media έρνπλ γίλεη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο πην ζεκαληηθά γηα ηηο 

θακπάληεο ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Kirtis & Karahan (2011) επεηδή ηα social media κπνξνχλ λα 

πξνζεγγίζνπλ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο κε ηαρχηαην ηξφπν θαη λα δηαδνζνχλ πνιχ γξήγνξα, νη 

εηαηξίεο πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media αθφκα θαη σο ππνθαηάζηαην ησλ 

παξαδνζηαθψλ κέζσλ. 

ηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν, ε θξίζε νδήγεζε ζε πεξηθνπέο ηνπ θφζηνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη πνιιέο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο επέιεμαλ ηα social 

media σο νηθνλνκηθφηεξν εξγαιείν ηνπ marketing. Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ-πνηψλ είλαη κία 

θαηεγνξία πνπ έρεη θάλεη έληνλα αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ζηα social media ηα ηειεπηαία 2-3 
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ρξφληα. Δηδηθά ζην Facebook πνιιέο κεγάιεο αιιά θαη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπο ζειίδα. Μάιηζηα, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε πην δεκνθηιήο ζειίδα 

κάξθαο αλήθεη ζε ηξφθηκν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζνθνιάηα Lacta. 

Η θαηεγνξία ηεο ζειίδαο επηιέγεηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο. ηελ θαηεγνξία ηξφθηκα-

πνηά, ε νπνία ζηα αγγιηθά είλαη food/beverage θαη κεηαθξάδεηαη θαγεηφ/πνηά, πεξηιακβάλνληαη 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, αλαςπθηηθψλ, αιθννινχρσλ πνηψλ, ιηαλεκπνξίνπ (πρ. ζνχπεξ-κάξθεη, 

κίλη-κάξθεη), θαηαζηήκαηα εζηίαζεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζεσξήζεθε 

θαιχηεξν λα κειεηεζνχλ απνθιεηζηηθά νη κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ θαη λα κε ζπκπεξηιεθζνχλ 

ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη ηα ζνχπεξ-κάξθεη ψζηε ε θαηεγνξία λα είλαη πην νκνηνγελήο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηηο 

επίζεκεο ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ ζην Facebook.  

πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηελ έξεπλα κειεηάηαη: 

 ην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο ζην Facebook  

 ηα θίλεηξα πίζσ απφ ηελ επηινγή λα θάλνπλ ή λα κελ θάλνπλ «like»  ζε κία ζειίδα 

ηξνθίκσλ-πνηψλ  

 ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην πεξηερφκελν απηψλ ησλ ζειίδσλ 

 ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο κέζα απφ ηε κειέηε ηεο απφ ζηφκα ζε 

ζηφκα δηαθήκηζεο (WOM) θαη ηεο αθνζίσζεο ζηε κάξθα (Brand loyalty) κηα θαη 

απνηεινχλ θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ social media marketing. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα, πξνθχπηνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ην πξνθίι ησλ 

ρξεζηψλ-θαηαλαισηψλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο, ηελ άπνςή ηνπο γηα απηέο θαη ηελ 

επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα θαη ζηελ απφ ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζε. 

Σέινο, κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην κέιινλ. 
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Κεθάιαην 2: Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε 

 

2.1 Social Media (Κνηλσληθά Μέζα) 

 

2.1.1 Οξηζκνί 
 

Η Sisira Neti (2011) έρεη ζπγθεληξψζεη ζην άξζξν ηεο γηα «ηα θνηλσληθά κέζα θαη ην ξφιν ηνπο 

ζην marketing» ηνπο παξαθάησ νξηζκνχο: 

Σα social media αλαθέξνληαη ζηηο πιαηθφξκεο επηθνηλσλίαο/ δεκνζίεπζεο νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχληαη θαη ζπληεξνχληαη απφ δηαπξνζσπηθή επαθή ησλ αηφκσλ κέζα απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν κέζν ή εξγαιείν. 

Σα social media έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηζηνζειίδεο πνπ ηηο ρεηξίδνληαη νη ρξήζηεο θαη είλαη 

ζπλήζσο επηθεληξσκέλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ή ζέκα. Μεξηθέο θνξέο ε ίδηα ε 

θνηλφηεηα είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πξνζέιθπζεο. (πρ. Facebook, MySpace) 

Σα social media αληηπξνζσπεχνπλ εξγαιεία ρακεινχ θφζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

ζπλδπάζνπλ ηερλνινγία θαη θνηλσληθή επαθή κε ηε ρξήζε ιέμεσλ. Απηά ηα εξγαιεία φπσο ην 

Twitter, Facebook, MySpace, YouTube, έρνπλ ζπλήζσο σο βάζε ην ηληεξλέη ή ηα θηλεηά. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε Saravanakumar M. et al (2012), ηα social media είλαη έλα είδνο online 

κέζνπ πνπ παξαθηλεί ηελ ζπκκεηνρή, ηελ αλνηρηή επηθνηλσλία, ηελ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο. 

Σα Social media είλαη online εξγαιεία φπνπ κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ην πεξηερφκελν, νη γλψκεο, 

νη απφςεηο, νη γλψζεηο θαη ηα κέζα. Η νπζία ηνλ social media είλαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ(Nair 2011, p. 45 cited in Parsons, 2011).  

πλεπψο, θάλνληαο κία ζχλδεζε ησλ παξαπάλσ, ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηα online social 

media σο εξγαιεία ρακεινχ θφζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία δεκηνπξγψληαο κία  

δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα φπνπ ηα κέιε κπνξνχλ λα έξρνληαη ζε επαθή, λα ζπλαιιάζζνληαη θαη λα 

κνηξάδνληαη γλψκεο, απφςεηο, πιεξνθνξίεο, γλψζεηο κε ηε κνξθή θεηκέλνπ, ήρνπ, εηθφλαο, 
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βίληεν, ηθαλνπνηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα επηθνηλσλία θαη ηελ 

αίζζεζε φηη αλήθεη ζε κία θνηλφηεηα. 

2.1.2 Μνξθέο Social Media  

 

Καηά ηνλ David Stuart (2009) tα πην δεκνθηιή social media είλαη ηα blogs, wikis, ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ην micro blogging. 

Blogs 

Σα blogs είλαη ηζηνζειίδεο πνπ αλαλεψλνληαη ηαθηηθά. Παξνπζηάδνπλ αλαξηήζεηο ζε 

αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη είλαη έλα κία απφ ηηο θαζηεξσκέλεο ηερλνινγίεο ησλ social 

media. πλήζσο αλήθνπλ ζε έλα άηνκν αιιά ππάξρνπλ θαη bogs ζηα νπνία κπνξνχλ λα γξάθνπλ 

πεξηζζφηεξνη. Δπίζεο, θαηαπηάλνληαη ζπλήζσο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Η ζειίδα εθηφο απφ 

ην θείκελν κπνξεί λα πεξηέρεη εηθφλεο θαη βίληεν θαζψο θαη ππεξζπλδέζεηο κε ηζηνζειίδεο ή 

άιια blogs. Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη φηη ν αλαγλψζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζρνιηάζεη 

θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ blogger. 

Wiki  

Σν ινγηζκηθφ απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ κε ζπλεξγαζία. Δθεί ν 

θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ πιεξνθνξία πνπ γλσξίδεη ή λα δηνξζψζεη ηελ 

πιεξνθνξία θάπνηνπ άιινπ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα. Όινη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ 

ειεχζεξα απηά πνπ έρνπλ γξάςεη νη άιινη. 

Microblogs 

Microblogging νλνκάδεηαη ην blogging κε 140 ραξαθηήξεο ή θαη ιηγφηεξνπο, παξφιν πνπ πνιιέο 

εθαξκνγέο επηηξέπνπλ επίζεο ηελ αλάξηεζε εηθφλσλ, κηθξψλ βίληεν ή αξρείσλ κε ερεηηθφ 

πεξηερφκελν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα microblogs έρνπλ πεξηζζφηεξα θνηλά κε ηηο ζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο παξά κε ηα blogs. Δπηθεληξψλνληαη ζην δίθηπν ησλ θίισλ θαη ησλ 

«αθνινχζσλ», followers θαη ιακβάλεη ρψξα ζε websites θαη φρη ζε πξνζσπηθά sites. Σν twitter 

είλαη ην πην δεκνθηιέο. Άιια είλαη Plurk, Yammer.  
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Twitter: Σν 2006 δεκηνπξγήζεθε ην twitter, κία κνξθή micro blogging πνπ έγηλε ακέζσο 

δεκνθηιέο φρη κφλν γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζέθεξε αιιά θαη επεηδή ην ρξεζηκνπνίεζαλ 

πνιινί δηάζεκνη. (Edosomwan et al, 2011) 

Μέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο: MySpace, Facebook, YouTube (Edosomwan et al, 2011) 

Οη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ πξνθίι, λα 

αλαξηνχλ θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ 

ηζηνηφπνπ. (Kaplan & Haenlein 2010 cited in Parsons, 2011)  

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media networks) δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα 

δεκηνπξγήζνπλ δεκφζηα ή εκη-δεκφζηα πξνθίι ψζηε λα αλαγλσξίζνπλ άιια άηνκα κε ηα νπνία 

ζπλδένληαη θαη λα βξνπλ πιεξνθνξίεο κέζα απφ ην ζχζηεκα, ζρεηηθέο κε ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ 

ηνπο ζπλδένπλ. (Parsons 2011) Η βάζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ε εκπηζηνζχλε 

θαη ε θαιή ζέιεζε (Neti, 2011). Σα πην γλσζηά είλαη: MySpace, Facebook, YouTube. 

MySpace  

Δίλαη έλαο ηζηφηνπνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη αλήθεη ζηελ News Corporation. Σν 2006 έγηλε ν 

πην δηάζεκνο ηφπνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηηο ΗΠΑ. Πεξίπνπ 43.2 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ κεληαίσο ην My Space. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ MySpace είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ 

ρξεζηψλ λα δηακνξθψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνθίι ηνπο, λα δίλνπλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο  θαη γηα ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Δπίζεο, έρνπλ εηδηθφ πξνθίι γηα 

κνπζηθνχο θαιιηηέρλεο φπνπ κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ φιε ηνπο ηε κνπζηθή ζε mp3. 

(Edosomwan et al, 2011) 

Facebook 

Δίλαη έλαο ηζηφηνπνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ παξνπζηάζηεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2004 θαη 

αξρηθά ήηαλ κφλν γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Harvard.  ηε ζπλέρεηα άλνημε θαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ 

γπκλαζίνπ θαη πιένλ κπνξεί λα αλνίμεη ινγαξηαζκφ νπνηνζδήπνηε έρεη ειηθία πάλσ απφ 13. 

Ιδξπηήο είλαη ν Mark Zuckerberg. Σν 2008 έγηλε ην πην δεκνθηιέο κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

ζηηο ΗΠΑ θαη ην 2009 παγθνζκίσο. ην Facebook νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνζσπηθφ πξνθίι, λα πξνζζέζνπλ άιινπο ρξήζηεο σο θίινπο, λα αληαιιάμνπλ κελχκαηα θαη 

λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο εηδνπνίεζεο ησλ θίισλ, δπλαηφηεηα λα αλεβάδνπλ 
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θσηνγξαθίεο θαη ζρφιηα φηαλ ελεκεξψλνπλ ην πξνθίι ηνπο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ 

νκάδεο (groups) ηα άηνκα πνπ κνηξάδνληαη θάπνην θνηλφ ελδηαθέξνλ, ελψ ππάξρεη πιεζψξα 

παηρληδηψλ γηα λα παίμνπλ. 

YouTube 

Ιδξχζεθε ην 2005, είλαη ε πην δεκνθηιήο online θνηλφηεηα βίληεν. Δθαηνκκχξηα άλζξσπνη 

αλαθαιχπηνπλ, βιέπνπλ θαη κνηξάδνληαη πξσηφηππα βίληεν. Πξνζθέξεη έλα θφξνπκ γηα λα 

ζπλδένληαη ηα άηνκα, λα πιεξνθνξνχλ θαη λα εκπλένπλ άιινπο ζε φιν ηνλ θφζκν. Δίλαη ε 

κεγαιχηεξε πιαηθφξκα δηαλνκήο ηνπ λένπ έξγνπ δεκηνπξγψλ θαη δηαθεκηζηψλ, κηθξψλ θαη 

κεγάισλ. 

Αθνινπζεί ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο παξαδεηγκάησλ social media: 

 Πεγή: Mangold and Faulds, 2009 

2.2 Ο ξόινο ησλ social media ζην ζρέζε επηρεηξήζεσλ- θαηαλαισηώλ 

Σα Social media γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη κηα επθαηξία marketing γηα λα μεπεξάζνπλ ηνλ 

παξαδνζηαθφ κεζάδνληα θαη λα ζπλδεζνχλ θαηεπζείαλ κε ηνπο πειάηεο (Sisira, 2011). 

Υξεζηκεχνπλ σο εξγαιείν γηα λα ρηίζνπλ νη εηαηξίεο ηζρπξέο θαη καθξνρξφληεο ζρέζεηο κε ηνπο 

πειάηεο (eg.,Algesheimer, Dholakia, &Hermann,2005, cited in Zaglia, 2013). 
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Η παξνπζία ησλ social media έρεη επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζην marketing αθνχ έρεη επεξεάζεη 

ηε ζέζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηε κεηάδνζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθνξίαο αλαθνξηθά κε ην 

πξντφλ θαζψο θαη ηε ζρέζε κε ηελ εηαηξία. 

χκθσλα κε Hana R. Et al (2011), ράξε ζηα social media νη θαηαλαισηέο δελ είλαη πιένλ 

παζεηηθνί απνδέθηεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ marketing. Έρνπλ ελεξγφ ξφιν απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πξντφληνο κέρξη θαη ηα πξνσζεηηθά κελχκαηα.  

Σνλ έιεγρν ηεο αγνξάο ηνλ έρνπλ νη θαηαλαισηέο. Σν θέληξν βάξνπο απφ ηελ κνλφπιεπξε 

επηθνηλσλία, ηελ αμία ζηηο κεηαβάζεηο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ, έρεη κεηαηνπηζζεί 

ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ζηελ αμία ζηε ζρέζε θαη ηνλ πινχην ησλ πιεξνθνξηψλ. 

(Pletikosa et al, 2011) 

Οη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ social media φιν θαη πεξηζζφηεξν, φρη κφλν γηα λα βξνπλ 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο αιιά θαη γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηηο εηαηξίεο απφ ηηο νπνίεο αγνξάδνπλ, 

θαζψο θαη κε θαηαλαισηέο πνπ κπνξεί λα ηνπο κεηαθέξνπλ ζεκαληηθέο γλψζεηο.(Hana et al 

2011) 

Οη θαηαλαισηέο ησλ media είλαη πην έμππλνη, νξγαλσηηθνί θαη εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηε 

γλψκε ηνπο θαη ηε γλψκε ησλ νκνίσλ ηνπο. Σν marketing πιένλ μεθηλά απφ θάησ πξνο ηα πάλσ 

ράξε ζηελ θνηλσληθή δηθηχσζε. Καη ελψ παιηά νη marketers αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο λα πεξάζνπλ 

ηα κελχκαηα πνπ ήζειαλ ζρεηηθά κε ην πξντφλ, ηψξα ε πξνζνρή ηνπο ζηξέθεηαη ζηελ 

επηθνηλσλία κε ηνλ θαηαλαισηή. Πιένλ δελ αξθεί λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ θαηαλαισηή 

αιιά πξέπεη λα ηε δηαηεξήζνπλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο καδί ηνπ. (Hana et al 2011) 

Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο θαίλεηαη λα έρεη κεγάιε επίδξαζε θαη λα πξνζθέξνπλ πνιιέο 

δπλαηφηεηεο ηα social media είλαη ε δηακφξθσζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηεο κάξθαο κε 

απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πηζηψλ θαηαλαισηψλ (branding, Brand loyalty) θαζψο θαη 

κεηαθνξά ζρνιίσλ απφ ζηφκα ζε ζηφκα (WOM: word of mouth) ζρεηηθά κε ην πξντφλ ηεο 

κάξθαο. 

2.2.1 Word of Mouth (WOM)  
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Ο φξνο WOM ζηα ειιεληθά κεηαθξάδεηαη σο ε απφ ζηφκα ζε ζηφκα κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. 

ην marketing ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο, γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ζπκβνπιέο πνπ παίξλνπκε απφ 

άιινπο θαηαλαισηέο (East et al., 2007). Αθνξά πξνζσπηθέο ζπδεηήζεηο θαη ε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζε ζπλνκηιεηέο έρεη αλεπίζεκν ραξαθηήξα (Jalilvand M et al., 2011), 

αθνχ είλαη έλα θαλάιη ηνπ marketing επηθνηλσλίαο πνπ θπξηαξρείηαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη 

φπνπ ν απνζηνιέαο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ αγνξά, δειαδή δελ είλαη εηαηξίεο, πσιεηέο ή 

παξαγσγνί (Brown et al, 2007). Γηα απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη πην ππεχζπλν, αμηφπηζην θαη 

έκπηζην απφ ηνπο θαηαλαισηέο ζε ζχγθξηζε κε ηελ επηθνηλσλία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εηαηξία. (Brown et al, 2007) 

Γηα παξάδεηγκα, νη άλζξσπνη πάληα ξσηάλε ηε γλψκε θίισλ, ζπγγελψλ, επαγγεικαηηψλ γηα ην 

ζε πνην γηαηξφ λα πάλε, ζε πνην μελνδνρείν λα θιείζνπλ δσκάηην, πνηνλ πδξαπιηθφ, ινγηζηή θηι. 

λα πξνηηκήζνπλ. Αλ εκπηζηεχνληαη ηε ζπκβνπιή ζπλήζσο επηιέγνπλ απηφ πνπ ηνπο πξνηείλνπλ. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε απηφο πνπ έρεη δψζεη ηε ζπκβνπιή έρεη σθειήζεη θαη απηφλ πνπ ηε 

δήηεζε αιιά θαη ην άηνκν- επηρείξεζε πνπ πξφηεηλε (Kotler, 2003). Απηφ είλαη κε ιίγα ιφγηα ε 

δηαδηθαζία ηνπ WOM. 

Σν WOM ζεσξείηαη φηη έρεη ηζρπξή επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή θαη θπξίσο ζηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ επαθφινπζε ιήςε απφθαζεο (Brown et al, 

2007). Σν WOM έρεη πςειφηεξε «αμία πιεξνθφξεζεο» απφ ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ηα 

νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ εηαηξία θαη γεληθά έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε απφ ηα κελχκαηα ησλ 

επίζεκσλ επηθνηλσληψλ marketing ζε φηη αθνξά θξηηηθή γηα έλα πξντφλ, δηακφξθσζε ζηάζεο 

θαη ιήςε απφθαζεο (Brown J. al, 2007). 

Η αιιειεπίδξαζε, ε ηαρχηεηα θαη ε ακεξνιεςία πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ, ην αλαδεηθλχνπλ ζε 

απνηειεζκαηηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα κειινληηθέο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ (East et al., 

2007). Μάιηζηα, κπνξεί λα απνηειέζεη θαη θπξίαξρν παξάγνληα επηινγήο ελφο πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο (East et al., 2007).  

χκθσλα κε ηνλ Kotler (2003), νη δχν θχξηνη ιφγνη γηα ηε δεκηνπξγία πεγψλ απφ ζηφκα ζε 

ζηφκα είλαη φηη: 1. Οη πεγέο απφ ζηφκα ζε ζηφκα είλαη πεηζηηθέο αθνχ  είλαη κία κέζνδνο 

πξνψζεζεο απφ θαηαλαισηέο ζε θαηαλαισηέο θαη αθνξά πξσηίζησο ηνπο θαηαλαισηέο. Οη 

ηθαλνπνηεκέλνη θαηαλαισηέο φρη κφλν επαλαιακβάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο αιιά κηιάλε γηα ην 
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πξντφλ ζε άιινπο. 2. Έρνπλ ρακειφ θφζηνο: δελ θνζηίδεη πνιχ λα έρεηο επαθή κε ηνπο 

επραξηζηεκέλνπο πειάηεο θαη λα ηνπο θάλεηο θνξείο ηεο κάξθαο ηεο εηαηξίαο. Η επηρείξεζε 

κπνξεί λα αληαπνδψζεη κε ην λα ηνπ πξνζθέξεη εηδηθέο ππεξεζίεο, δψξα, εθπηψζεηο.  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη θάπνηνη απφ ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφ 

ζηφκα ζε ζηφκα πιεξνθφξεζε είλαη: ε αθξαία ηθαλνπνίεζε ή δπζαξέζθεηα, ε αθνζίσζε ζηε 

κάξθα, ε έθηαζε ηεο ζρέζεο κε ηε κάξθα, ν λεσηεξηζκφο ηνπ πξντφληνο (Jalilvand et al., 2011). 

χκθσλα κε  ηνπο Brown et al. (2007) ε επηξξνή ηνπ είλαη κεγαιχηεξε φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

έρνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο θαη αιιειεπηδξνχλ πην ζπρλά θαη αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο, ζε 

ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ έρνπλ πην ραιαξή ζρέζε. Δπίζεο, αλ ε νκάδα ζηελ νπνία ιακβάλεη 

ρψξα ην WOM απνηειείηαη απφ κέιε κε φκνηα ραξαθηεξηζηηθά (homophily), φπσο θχιν, ειηθία, 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ή ηξφπνο δσήο, ην WOM είλαη πην απνηειεζκαηηθφ. Η επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζε άηνκα κε φκνηα ραξαθηεξηζηηθά, δπλακψλεη ηνπο δεζκνχο. Αληίζεηα, ε επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ πνιιά θνηλά (heterophilous communication)  κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σέινο, αλ ε πεγή ηεο πιεξνθνξίαο δε ζεσξείηαη αμηφπηζηε, ηφηε ην κήλπκα δελ 

γίλεηαη πηζηεπηφ. (Brown et al, 2007) 

Σν ζεηηθφ WOM θαίλεηαη, ζχκθσλα κε έξεπλεο, λα είλαη πην ζπρλφ απφ ην αξλεηηθφ (East et al., 

2007). Δπίζεο, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη αθνξά ηελ θχξηα κάξθα ελφο θαηαλαισηή θαη θαηά 

ζπλέπεηα, θαηαλέκεηαη ζε θάζε θαηεγνξία πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ αλάινγα κε ην κεξίδην ηεο 

κάξθαο ζηελ αγνξά (East et al., 2007). 

 Έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα ηηο γλψζεηο 

θαη ην WOM, δείρλνπλ φηη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ γλψζε γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, 

ηείλνπλ λα κνηξάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο πεξηζζφηεξν κε άιινπο (Packard, Wooten, 2013). 

Αληίζεηα, ε αληίιεςε θάπνηνπ θαηαλαισηή φηη δελ έρεη επαξθή γλψζε γηα θάπνην πξντφλ, 

κπνξεί λα κεηψζεη ην θίλεηξν λα κεηαδψζεη κία απφ ζηφκα ζε ζηφκα πιεξνθνξία (Packard, 

Wooten, 2013).  

ηηο κέξεο καο, ράξε ζηελ ηερλνινγία, ηελ αλαθάιπςε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ αλάδεημε ησλ 

ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο κία άιιε κνξθή  WOM, ην 
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ειεθηξνληθφ WOM, ή αιιηψο eWOM. Δλψ ζην παξαδνζηαθφ WOM ν δέθηεο κε ηνλ πάξνρν ηεο 

πιεξνθνξίαο γλσξίδνληαη, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ WOM, eWOM, είλαη πιένλ 

εθηθηή θαη ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε θαηαλαισηέο πνπ δελ έρνπλ ζπλαληεζεί πνηέ (Jalilvand et 

al., 2011). 

Σν eWOM είλαη ε ζεηηθή ή αξλεηηθή δήισζε πνπ γίλεηαη απφ δπλεηηθφ, ησξηλφ ή παιαηφηεξν 

θαηαλαισηή γηα έλα πξντφλ ή εηαηξία θαη ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζε πνιιά άηνκα θαη 

νξγαληζκνχο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Jalilvand et al., 2011). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε 

αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθνξίαο  ζην e-WOM γίλεηαη κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηζηφηνπνπ απφ 

ηελ νπνία πξνέξρεηαη θαζψο θαη ηνπ αηφκνπ πνπ ηελ έδσζε (Brown et al, 2007). 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζην ειεθηξνληθφ θαη ην παξαδνζηαθφ WOM. 

Πξψηνλ, ζε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ WOM φπνπ ππάξρεη απεπζείαο επαθή αλάκεζα ζηνλ 

θνξέα ηεο πιεξνθνξίαο θαη ην δέθηε, ζην WOM ζην δηαδίθηπν, δε γλσξίδνληαη (Brown et al, 

2007) θαη δελ ππάξρεη πξνζσπηθή επαθή αθνχ είλαη απφ ηε θχζε ηνπ ειεθηξνληθφ (Jalilvand et 

al., 2011).  Γεχηεξνλ, ζην eWOM νη πιεξνθνξίεο κεηαθέξνληαη θαη ζε άηνκα πνπ δελ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία νπφηε κπνξεί θαη λα κε δψζνπλ ζεκαζία. 

(Jalilvand et al., 2011). 

Οη πξνζσπηθέο ζπδεηήζεηο θαη ε αλεπίζεκε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζε ζπλνκηιεηέο 

δελ επεξεάδνπλ κφλν ηηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο αγνξαζηηθέο ηνπο απνθάζεηο αιιά 

δεκηνπξγνχλ επίζεο πξνζδνθίεο, ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο πξηλ ηε ρξήζε θαζψο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο κεηά ηα ρξήζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο (Jalilvand et al., 2011). 

Αθφκα, έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο (Jalilvand et al., 2011). Γίλεηαη ινηπφλ, θαηαλνεηφ φηη 

κηιάκε γηα έλα πνιχ ηζρπξφ κέζν επηξξνήο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Σν online WOM είλαη έλα δπλαηφ εξγαιείν ηνπ marketing αιιά ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί 

νη marketer πνπ πξνζπαζνχλ λα ην επεξεάζνπλ. Οη δηάινγνη ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηνί, 

εηιηθξηλείο θαη απζεληηθνί, δηαθνξεηηθά ππάξρεη θίλδπλνο γηα αξλεηηθή επίδξαζε. (Brown et al, 

2007) 

Γηα απηφ ην ιφγν έρεη δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ην WOM marketing. To WOM 

marketing, γλσζηφ θαη σο viral marketing, είλαη κία λέα κέζνδνο marketing πνπ ρξεζηκνπνηεί 
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ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, ψζηε λα κεηαδψζεη ηα κελχκαηα ηεο κάξθαο ζε έλα επξχ δίθηπν 

αγνξαζηψλ (Yung- Ming Li et al., 2010). ηφρνο είλαη λα απμήζεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο 

κάξθαο κέζσ ηεο απηφ-αλαπαξαγσγήο θαη ηεο δηάδνζεο κελπκάησλ (Kiss and Bichler 2008, 

cited in Yung- Ming Li et al., 2010) Σν θιεηδί γηα ην word of mouth marketing είλαη λα 

αλαθαιχςνπκε ηνπο πηζαλνχο θφκβνπο επηξξνήο  γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηάδνζε ηεο εηθφλαο  

πξντφληνο (Yung- Ming Li et al., 2010).  

Έλαο άιινο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ WOM ζην marketing είλαη ην buzz ή 

αιιηψο ζηα ειιεληθά ε δεκηνπξγία «ζνξχβνπ» γχξσ απφ κία κάξθα. χκθσλα κε ηνλ 

Shimp(2006, cited in Lee Hyejun et al., 2013) ν φξνο WOM, κε ηε ζηελή έλλνηα, είλαη 

δηαθνξεηηθφ απφ ην buzz. Δλψ ην WOM αθνξά θαζαξά ηελ αληίδξαζε ηνπ θαηαλαισηή, ην buzz 

πεξηιακβάλεη θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ marketer. Δλψ, ζχκθσλα κε ηνλ Chung Jaihak (2011), 

ην online buzz είλαη ζπλψλπκν ηνπ WOM θαη αλαθέξεηαη ζηε άκεζε θαη ζπλερή παξαγσγή θαη 

αληαιιαγή κελπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε πξντφληα, απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

χκθσλα κε ηνλ ίδην, ην online buzz 1. Δπηηαρχλεη ηελ δηάδνζε ηνπ λένπ πξντφληνο κε ηελ 

επίδξαζε ζηελ ηάζε γηα κίκεζε θαη 2. Δπεθηείλεη ην δπλεηηθφ κέγεζνο ηεο αγνξάο. Με άιια 

ιφγηα, ην online buzz απμάλεη ηελ ηαρχηεηα θαη ην πεδίν δξάζεο ηεο δηάδνζεο. Δπίζεο, έρεη 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηνπο κηκεηέο απφ ηνπο «επεξεαζηέο» γλψκεο (Chung Jaihak, 2011). 

O Zeisser M. (2010) ζεσξεί ην WOM ζηα social media έλα μερσξηζηφ κέζν. Μέζα απφ απηή ηελ 

νπηηθή ε επηρείξεζε κπνξεί λα δνθηκάζεη θαη λα εθαξκφζεη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη 

ηξφπνπο κέηξεζήο ηνπ. Δίλαη κία κνξθή marketing πνπ ζε αληίζεζε κε ηε δηαθήκηζε πξέπεη λα 

θεξδεζεί. Γηα απηφ ζεσξεί φηη ε επηηπρία ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ην λα είλαη ε επηρείξεζε 

ρξήζηκε ζε φζνπο παίξλνπλ ηελ πξσηνβνπιία λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ εηαηξία κε άιινπο. Καη 

πσο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε κηα επηρείξεζε γηα θάπνηνλ; Με ην λα ηνλ αλαγλσξίζεη θαη λα ηνλ 

μερσξίζεη απφ ηνπο νκνίνπο ηνπ ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. ηνπο θαηαλαισηέο αξέζεη λα 

πεξεθαλεχνληαη γηα ηα θαηνξζψκαηά ηνπο θαη απηφ νη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα ην ιακβάλνπλ 

ππφςε. Σν WOM κπνξεί λα βνεζεζεί θαη απφ ηελ χπαξμε αληηθεηκέλσλ εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ φπσο θαίλεηαη αξέζνπλ πνιχ ζηνπο  ρξήζηεο γηα ιφγνπο απηνέθθξαζεο 

(φπσο εηθνληθά ζπίηηα ή εηθνληθά δψξα) θαη αλαγλψξηζεο (φπσο ζην Foursquare φπνπ κπνξείο 

λα απνθηήζεηο ην εηθνληθφ ζήκα ηνπ δεκάξρνπ ελφο κπαξ) (Zeisser, 2010). Βέβαηα, ην πην 

ζεκαληηθφ είλαη ην WOM λα δηαηεξεί ηελ απζεληηθφηεηά ηνπ (Zeisser, 2010). 
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Με ιίγα ιφγηα, ην WOM κπνξεί λα γίλεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ηνπ marketing, ηνπ νπνίνπ φκσο 

δελ κπνξεί λα έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν αθνχ αθνξά ηελ αλεπίζεκε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ζηελ νπνία δε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ή λα ειέγμεη, παξά κφλν λα επεξεάζεη 

έκκεζα, ελζαξξχλνληάο ηελ. Υξεηάδεηαη πξνζνρή ζηε ρξήζε ηνπ γηαηί κπνξεί λα εμπςψζεη κία 

κάξθα αιιά θαη λα ηελ θαηαζηξέςεη. Όπσο αλαθέξεη θαη νη Donna L. Hoffman θαη Marek Fodor 

(2010), ζηα social media ην ρεηξφηεξν πνπ κπνξεί λα ζνπ ζπκβεί είλαη ρεηξφηεξν απφ απηφ πνπ 

κπνξείο λα ζθεθηείο, αθνχ κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζηελ εμαθάληζε ηνπ πξντφληνο απφ 

ηελ αγνξά, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζνθνιαηνχρνπ γάιαθηνο raging cow ζηελ Ακεξηθή. 

2.2.2.Branding 

Όπσο έρεη γξάςεη ν Nicolas Ind (1997) ζην βηβιίν ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Stephen King, ην πξντφλ 

είλαη θάηη πνπ παξάγεηαη ζε έλα εξγνζηάζην ελψ ε κάξθα (brand) είλαη θάηη πνπ αγνξάδεη ν 

πειάηεο. Σν πξντφλ κπνξεί λα αληηγξαθεί απφ έλα αληαγσληζηή, ε κάξθα φρη. 

Παξαδνζηαθά ε ιέμε κάξθα (brand)  ρξεζηκνπνηείηαη σο ιέμε πεξηγξαθήο γηα κε δηαξθή 

θαηαλαισηηθά πξντφληα (fast moving consumer goods) πνπ αγνξάδνπκε απφ ηα ζνππεξ κάξθεη 

(Clifton et al, 2003). Η έλλνηα ηεο κάξθαο «brand» είλαη αλαθξηβήο θαη ζχλζεηε 

(Keller,1993,1998; Moore,1993 cited in Chung et al, 2013) θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ. χκθσλα κε ηνπο Y.J. Chung et al. (2013)  ε κάξθα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο απφ 

δηάθνξα ζηνηρεία, φπσο ην φλνκα, ην logo,ν ζπκβνιηζκφο, ην ζρέδην ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ε 

γξακκή παξαγσγήο θαζψο θαη ε πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο. Η 

χπαξμε ηεο κάξθαο πξνζδίδεη ζην πξντφλ ηηο αμίεο πνπ είλαη αληηιεπηέο σο ζηνηρείν ηεο κάξθαο 

(Clifton et al, 2003). 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηο κία κάξθα ζα πξέπεη αξρηθά λα έρεηο κία μεθάζαξε εηθφλα ηνπ πψο ζα 

πξέπεη λα είλαη ν νξγαληζκφο θαη πψο ζα δεκηνπξγήζεη δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ ηα πξντφληα, νη ππεξεζίεο θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα ην δεκηνπξγεζεί ην πξντφλ. Σα νπηηθά θαη ιεθηηθά 

ζηνηρεία ηεο κάξθαο ζα πξέπεη λα ζπκβνιίδνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα, λα είλαη αμηνκλεκφλεπηα 

θαη λα πξνζηαηεχνληαη λνκηθά σο trade mark. (Clifton et al, 2003) 

Οη επηηπρεκέλνη νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ηδξχνληαη θαη λα νξγαλψλνληαη γχξσ 

απφ κία μερσξηζηή ηδέα. Γηα λα μερσξίζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά απφ ηνπο άιινπο 
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νξγαληζκνχο ζα πξέπεη λα έρνπλ νπηηθά θαη ιεθηηθά ζχκβνια, ίζσο θαη κία εηθφλα, ηα νπνία λα 

είλαη θαηνρπξσκέλα, έλα ζήκα θαηαηεζέλ. (Clifton et al., 2003) 

χκθσλα κε ην ιεμηθφ, νη θίξκεο είλαη εγγελψο εληππσζηαθέο, αμηνκλεκφλεπηεο θαη ν  ξφινο 

ηνπο είλαη λα πξνθαιέζνπλ αλεμίηειεο εληππψζεηο. (Clifton et al., 2003) 

χκθσλα κε ην fortune magazine ζηνλ 21
ν
 αηψλα, ε κάξθα ζα είλαη ν κνλαδηθφο παξάγνληαο 

δηαθνξνπνίεζεο αλάκεζα ζηηο εηαηξίεο. Η κάξθα είλαη ζεκαληηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη 

βνεζάεη ηνπο αγνξαζηέο λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε κία πεξίπινθε πνηθηιία επηινγψλ. Δίλαη ε 

κάξθα θαη ε εθηίκεζε πνπ έρνπλ γηα απηήλ νη θαηαλαισηέο πνπ νδεγεί ηειηθά ζηελ απφθαζε γηα 

αγνξά. Οη κάξθεο πνπ θξαηνχλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο έιθνπλ πηζηνχο αγνξαζηέο πνπ ηνπο 

πξνηηκνχλ ζπρλά, έηζη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαζθαιίζνπλ έλα ζηαζεξφ εηζφδεκα. (Clifton et 

al., 2003)  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ δηάδνζε ηεο κάξθαο θαη ζηελ αθνζίσζε ζε απηή παίδνπλ νη θνηλφηεηεο 

ηεο κάξθαο (brand communities). Μία θνηλφηεηα κάξθαο ζχκθσλα κε ηνπο Muniz & 

O‟Guinn(2001, p.412 cited in M. Laroche et al., 2012) είλαη κία εμεηδηθεπκέλε, κε γεσγξαθηθά 

ζπλδεδεκέλε θνηλφηεηα, βαζηζκέλε ζε έλα πιέγκα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε ζαπκαζηέο 

κίαο κάξθαο.  

Οη θνηλφηεηεο ηεο κάξθαο απνηεινχλ πνιχηηκν εξγαιείν ηφζν γηα ην marketing φζν θαη γηα ηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο θαη ηελ θαηλνηνκία ησλ πξντφλησλ (Zaglia., 2013). Η θνηλφηεηα ηεο 

κάξθαο εθηειεί ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθ κέξνπο ηεο κάξθαο. Γηα παξάδεηγκα, 

ππνζηεξίδνπλ ηελ δηάδνζε πιεξνθνξηψλ, δηαησλίδνπλ ηελ ηζηνξία θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο 

κάξθαο θαη πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηνπο θαηαλαισηέο (Laroche et al., 2012). Δπίζεο, 

πξνζθέξνπλ θνηλσληθή δνκή ζηηο ζρέζεηο θαηαλαισηή- marketer θαη επεξεάδνπλ πνιχ ηελ 

αθνζίσζε ζηε κάξθα (Laroche et al., 2012). Σα social media παίδνπλ πιένλ θαηαιπηηθφ ξφιν 

ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θνηλνηήησλ κάξθαο αθνχ δεκηνπξγνχληαη ζε ιηγφηεξν ρξφλν θαη 

νηθνλνκηθφηεξα (Zaglia., 2013). 

Σα social media κπνξνχλ λα παίμνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ επηθνηλσλία θαη γλσζηνπνίεζε ηεο 

κάξθαο, ζηελ εμνηθείσζε ησλ θαηαλαισηψλ κε απηήλ θαη ζηε δεκηνπξγία πηζηψλ αγνξαζηψλ, 

κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία θνηλφηεηαο ηεο κάξθαο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Cemal 
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Zehir et al (2011) ε επηθνηλσλία ηεο κάξθαο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα. Ο 

πην άκεζνο θαη νηθνλνκηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο είλαη ηα social media, ζπλεπψο ε ρξήζε ηνπο 

ζην marketing γηα ηε δεκηνπξγία πηζηψλ αγνξαζηψλ είλαη επσθειήο. Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα 

πξνέθπςαλ θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ M. Laroche et al (2012).  

2.3 Social Media Marketing 
 

Σν social media marketing δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ social media σο 

εξγαιείν marketing. Δπεξεάδεηαη απφ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ. Απνηειεί ην 

λέν ξεχκα marketing, κεηά ηε ρξήζε ησλ websites  θαη ησλ emails (Sisira, 2011). 

2.3.1 Οθέιε από ηε ρξήζε ησλ social media ζην marketing  
 

Τπάξρνπλ δχν νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ social media πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο: ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε αχμεζε 

ηεο πηζαλφηεηαο γηα δεκηνπξγία εζφδσλ (Sisira, 2011). 

Γίλνπλ ζηηο εηαηξίεο ηε δπλαηφηεηα: λα κνηξάδνληαη γλψζε θαη εμεηδίθεπζε, λα αμηνπνηήζνπλ ηε 

ζνθία ησλ θαηαλαισηψλ ηνπο, λα βνεζνχλ νη θαηαλαισηέο άιινπο θαηαλαισηέο, λα πξνσζεζεί 

ε εηαηξία κέζα απφ ζεηηθά κελχκαηα. (Sisira, 2011). 

Σα νθέιε ησλ social media πεξηιακβάλνπλ: επίγλσζε ηελ κάξθαο, αιιειεπίδξαζε-επαθή κε ηνλ 

θαηαλαισηή κέζσ ζπλαιιαγήο, δηαρείξηζε παξαπνκπψλ θαη θήκεο. (Sisira, 2011). 

εκαληηθά δηαθνξεηηθφ ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο ζηξαηεγηθέο marketing, ην Social Media 

Marketing πξνζθέξεη ηξία δηαθξηηά πιενλεθηήκαηα (Sisira, 2011). Πξψηνλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο marketers φρη κφλν λα παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα/ ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο αιιά θαη λα 

αθνχλε ηα ζρφιηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Γεχηεξνλ, γίλεηαη πην εχθνιν γηα ηνπο marketers λα 

αλαγλσξίζνπλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο νκντδεαηψλ ή επεξεαζηέο γλψκεο ησλ νκάδσλ κέζα ζηηο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα γίλνπλ επαγγειηζηέο ηεο κάξθαο θαη λα βνεζήζνπλ 

ζηελ νξγαληθή αλάπηπμή ηεο. Σξίηνλ, φια απηά γίλνληαη κε ζρεδφλ κεδεληθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε 

ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο επαθήο κε ην θνηλφ κηα θαη νη πεξηζζφηεξνη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο είλαη δσξεάλ. 
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Καηά ηνπο Bolataeva θαη Tauta (2011) ηo social network marketing κπνξεί λα είλαη πνιχ 

επσθειέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε ηνλ Weston (2008), ηα θνηλσληθά δίθηπα κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ λα βξεζεί ηαιέλην, λα ρηηζηεί ε επαηζζεηνπνίεζε ζηε κάξθα, λα βξεζνχλ λένη 

πειάηεο θαη λα βνεζήζεη ζε έξεπλεο θαη πιεξνθφξεζε γηα ηε κάξθα. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ 

λα ζπγθεληξψζνπλ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο θαηαλαισηέο, λα εδξαηψζνπλ ηελ παξνπζία ηεο 

κάξθαο ηνπο ή απιά λα παξαθνινπζήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπδεηηέηαη θαη γίλεηαη 

αληηιεπηή. Δπίζεο, δίλεη ζηελ επηρείξεζε ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε 

ηνπο πειάηεο ηεο κέζα απφ ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο. 

Οη Saravanakumar M. θαη SuganthaLakshmi (2012) έρνπλ γξάςεη φηη, επηηξέπνπλ ζηηο θίξκεο λα 

επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη λα εληζρχνπλ ηνπο δεζκνχο ηνπο καδί ηνπο. Σα 

social media παίδνπλ δηπιφ ξφιν ζην κείγκα marketing. Δπηηξέπνπλ ζηηο εηαηξίεο λα 

επηθνηλσλνχλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο αιιά θαη ηνπο πειάηεο λα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, νη 

εηαηξίεο κπνξνχλ λα εδξαηψζνπλ θαλάιηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο ηνπο, λα πνπιήζνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ αμία ζηε κάξθα θαη λα ηνλψζνπλ ηελ αθνζίσζε ησλ 

θαηαλαισηψλ. Με ηε βνήζεηα ησλ social media κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζφξπβν γχξσ απφ 

ην πξντφλ ηνπο, λα ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο απφ ηνπο πειάηεο, λα εζηηάζνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε πειαηεία.  

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ marketing είλαη λα πξνζεγγίζεη ηνπο θαηαλαισηέο ζε ζηηγκέο ή λα 

θηάζνπλ ζε ζεκείν πιήξνπο επηθνηλσλίαο ψζηε λα επεξεάζνπλ ηελ αγνξαζηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά. Με ηα social media ,κπνξνχλ λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, πξηλ 

ηελ επηινγή ηεο κάξθαο, πξηλ ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο θαη κεηά ηελ αγνξά. (Saravanakumar et 

al., 2012) 

Μία εηαηξία κπνξεί λα γίλεη πην ειθπζηηθή γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαη ηνπο 

πηζαλνχο ππαιιήινπο ηεο αλ ρηίζεη έλα θαιφ φλνκα κε ηε βνήζεηα ησλ social media. Η ρξήζε 

ησλ social media βνεζάεη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο κάξθαο θαη ηελ κεηάδνζε ησλ αξρψλ ηεο θαη 

ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο αθνχ δεκηνπξγεί αλνηρηέο δηφδνπο επηθνηλσλίαο (Edosomwan et al., 2011) 

2.3.2 Μεηνλεθηήκαηα  

Κάπνηα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ social media ζην marketing είλαη ε χπαξμε 

πιεζψξαο λφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο 
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θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ έξεπλα αγνξάο θαη ηε δηαθήκηζε, ε έιιεηςε ηεο δπλαηφηεηαο ειέγρνπ 

αθνχ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα γξάςνπλ ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπο γηα ηα πξντφληα ηεο εηαηξίαο.  

Δπίζεο, κεηνλέθηεκα πνπ θαίλεηαη φηη ζα εμαιεηθηεί ζην θνληηλφ κέιινλ είλαη ε απνπζία 

δπλαηφηεηαο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce). Αθφκα, νη ρξήζηεο είλαη φιν θαη ιηγφηεξν 

δηαηεζεηκέλνη λα πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηνχο, θάλνληαο δπζθνιφηεξε ηε 

ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ  (Boloteva et al., 2011). Δπηπξνζζέησο, είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί 

πνζνηηθά ε επίδξαζε ησλ social media ζε κία εηαηξία (Foodservice equipment and supplies, 

2010; Hoffman and Fodor, 2010) ελψ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη δελ είλαη άκεζε αιιά 

καθξνρξφληα (Hoffman and Fodor, 2010). 

Κεθάιαην 3: Μεζνδνινγία 

 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο, νη κέζνδνη θαζψο θαη 

ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  

Αξρηθά έιαβε ρψξα δεπηεξνγελήο έξεπλα πάλσ ζην Facebook θαη ζηηο ζειίδεο καξθψλ 

ηξνθίκσλ/ πνηψλ. ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε πνηνηηθή έξεπλα κέζα απφ πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο 8 αηφκσλ, ρξήζηεο ηνπ Facebook, πάλσ ζηε ρξήζε ηνπ Facebook θαη ηε ζηάζε 

ηνπο απέλαληη ζηηο ζειίδεο ηξνθίκσλ/πνηψλ (food/beverage). Σέινο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηφζν ηεο 

δεπηεξνγελνχο φζν θαη ηεο πνηνηηθήο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ρψξα ε πξσηνγελήο πνζνηηθή έξεπλα. 

3.1 Οξηζκόο εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο  
 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηηο 

επίζεκεο ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ/πνηψλ ζην Facebook. πγθεθξηκέλα, 

κειεηάηαη ην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη κέζα 

απφ ηελ εμνηθείσζε θαη ην βαζκφ ρξήζεο ηνπ Facebook, ηα θίλεηξα πίζσ απφ ηελ επηινγή λα 

θάλνπλ «like» ζε κία ζειίδα ηξνθίκσλ/πνηψλ, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ κία ηέηνηα ζειίδα αιιά θαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο επηινγήο λα θάλνπλ «like»  

κε ην WOM θαη ην Brand loyalty πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 

εκπνξηθήο ζειίδαο  ζην Facebook. 
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3.2 Γεπηεξνγελήο έξεπλα 

Γηα ηηο αλάγθεο ηηο έξεπλαο δηεμήρζε αξρηθά, δεπηεξνγελήο έξεπλα κέζα απφ αλαδήηεζε θαη 

παξαηήξεζε ζειίδσλ καξθψλ ηξνθίκσλ/πνηψλ ζην Facebook. Η έξεπλα έγηλε κέζα απφ ηελ 

αλαδήηεζε καξθψλ-εηαηξηψλ αλά θιάδν, ελψ αλαδεηήζεθαλ νη πην δεκνθηιείο κάξθεο ζε 

παλειιαδηθφ επίπεδν. ηελ πνξεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο αθνινπζνχλ νη παξαηεξήζεηο 

ηεο έξεπλαο. 

Σν Facebook δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φπνηνλ ρξήζηε ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ ζειίδα 

επηιέγνληαο κία απφ ηηο έμη θαηεγνξίεο: α. ηνπηθή επηρείξεζε ή ηνπνζεζία, β. εηαηξία, 

επηρείξεζε ή νξγαληζκφο, γ. εκπνξηθή επσλπκία ή πξντφλ, δ. θαιιηηέρλεο, ζπγθξφηεκα ή 

δεκφζην πξφζσπν, ε. ςπραγσγία, ζη. ζθνπφο ή θνηλφηεηα. Αθνχ επηιέμεηο ηελ θαηεγνξία πνπ 

ζέιεηο, ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη νη θαηεγνξίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο. Γηα ηελ 

θαηεγνξία εηαηξία, επηρείξεζε ή νξγαληζκφο νη επηινγέο κηαο εηαηξίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ ρψξν ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη: θαιιηέξγεηα/γεσξγία, ιηαληθφ θαη ρνλδξηθφ εκπφξην, 

θαγεηφ/πνηά. Αληίζηνηρα ζηελ επηινγή εκπνξηθή επσλπκία ή πξντφλ νη επηινγέο είλαη: 

θνπδίλα/καγεηξηθή, θξαζί/νηλνπλεπκαηψδε, πξντφλ/ππεξεζία, θαγεηφ/πνηά. Η επηινγή ηεο 

θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη κία κάξθα ή επηρείξεζε δειψλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ δηαρεηξηζηή 

θαη αλαγξάθεηαη δηαθξηηηθά θάησ απφ ηελ εηθφλα πξνθίι ηεο ζειίδαο. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο, 

είηε αιπζίδσλ εζηίαζεο, είηε ζνχπεξ-κάξθεη, είηε αιθννινχρσλ πνηψλ, είηε ηξνθίκσλ θαη 

αλαςπθηηθψλ έρνπλ δειψζεη ηελ θαηεγνξία θαγεηφ/πνηά. Υσξίο λα ζεκαίλεη φηη δελ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη νη πξναλαθεξζείζεο επηινγέο. 

Η εκθάληζε ηεο ζειίδαο κνηάδεη κε απηή ελφο πξνθίι. Έρεη εηθφλα πξνθίι θαη εηθφλα ηνίρνπ, 

ρξνλνιφγην κε ηηο εηθφλεο θαη ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ γίλνληαη θαηά θαηξνχο, φπνπ θαίλνληαη ηα 

ζρφιηα, ηα «like» θαη νη αλαδεκνζηεχζεηο-θνηλνπνηήζεηο. Κάησ απφ ην φλνκα θαίλεηαη ν αξηζκφο 

ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ θάλεη «like» θαη πφζνη κηινχλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα. Αθφκα 

ππάξρεη ε επηινγή «like» («κνπ αξέζεη») θαη ε δπλαηφηεηα λα ζηείιεηο κήλπκα. Κάησ απφ απηέο 

ηηο επηινγέο, ππάξρεη κία ισξίδα κε φζα έρνπλ «αλέβεη» ζηε ζειίδα, φπσο θσηνγξαθίεο, 

εθαξκνγέο, βίληεν, δηαγσληζκνί θαη ην εηθνλίδην «ζε πφζνπο αξέζεη» φπνπ θαίλεηαη ν αξηζκφο 

φζσλ έρνπλ θάλεη «like». Αλ ην επηιέμεηο κπνξείο λα δεηο θάπνηεο αθφκα πιεξνθνξίεο φπσο: 

πφζνη κηινχλ γηα ηε ζειίδα, ηελ πην δεκνθηιή εκέξα, δειαδή ηε κέξα πνπ νη πεξηζζφηεξνη 

ρξήζηεο κηινχζαλ γηα απηή ηε ζειίδα, ηελ πην δεκνθηιή πφιε, δειαδή ηελ πφιε απφ φπνπ 

πξνέξρνληαη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ κηινχλ γηα απηή ηε ζειίδα θαη ηελ πην δεκνθηιή 
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ειηθηαθή νκάδα. Δπίζεο, ππάξρεη ηζηφγξακκα κε δχν θακπχιεο, κία πνπ δειψλεη πφζνη κηινχλ 

ζρεηηθά θαη κία πνπ δείρλεη ζε πφζνπο λένπο ρξήζηεο αξέζεη αλά βδνκάδα. ηνλ νξηδφληην άμνλα 

είλαη νη εκεξνκελίεο ησλ ηειεπηαίσλ πεξίπνπ 30 εκεξψλ ελψ ζηνλ θάζεην δελ πξνζδηνξίδεηαη 

αθξηβψο ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ. Απηφ φκσο, δε ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ λα ην δνπλ νη ίδηεο νη 

εηαηξίεο.  

Δθηφο απφ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ππάξρνπλ θαη άιιεο δηαζέζηκεο κε ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ 

ηζηφηνπσλ φπσο ην www.socialbakers.com  ή ην πην πξφζθαην www.allin1social.com. Απηά 

παξέρνπλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη αλαιχζεηο γηα φια ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ 

αθνξνχλ ινγαξηαζκνχο επηρεηξήζεσλ, καξθψλ αθφκα θαη δηαζεκνηήησλ. Κάπνηα βαζηθά 

ζηνηρεία, φπσο απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ φηη εκθαλίδνληαη θαη ζηε ζειίδα ηνπ Facebook είλαη 

δσξεάλ ελψ γηα άιια απαηηείηαη πιεξσκή θαη πξφζβαζε ζην ινγαξηαζκφ ζνπ ζην Facebook.  

ην socialbakers, ζε φηη αθνξά ην Facebook, κπνξείο λα βξεηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

επηρείξεζε/κάξθα, ηελ θαηαλνκή ησλ fans αλά ρψξα, ηνλ αξηζκφ ησλ fans αλά εκέξα κέρξη θαη 

ηνπο 3 ηειεπηαίνπο κήλεο ζε κνξθή δηαγξάκκαηνο, ηελ αχμεζε ησλ «ζαπκαζηψλ» ηελ ηειεπηαία 

βδνκάδα θαη ηνλ ηειεπηαίν κήλα, θαζψο θαη πφζα άηνκα κηινχλ γηα ηε ζειίδα, ηνπο ηξεηο 

ηειεπηαίνπο κήλεο, ηνλ ηειεπηαίν κήλα, ηηο δχν ηειεπηαίεο βδνκάδεο ή ηελ ηειεπηαία βδνκάδα, 

επίζεο δηαγξακκαηηθά αλά κέξα. Δπίζεο, έρεη κία κηθξή δεκνζθφπεζε φπνπ ζε θιίκαθα απφ 1 

έσο 10, ξσηά «πφζν πηζαλφ είλαη λα πξνηείλεηε απηή ηε ζειίδα ζε έλαλ θίιν;» Απηή ε εξψηεζε 

κπήθε θαη ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο εξγαζίαο (Παξάξηεκα, εξψηεζε 12) σο έκκεζνο ηξφπνο 

αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε κε κία ζπγθεθξηκέλε ζειίδα. 

ην allin1social, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ, παξνπζηάδεη ζπγθξίζεηο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελψ πεξηιακβάλεη δχν δηαγξάκκαηα. Σν έλα αθνξά ην “overall engagement” 

(ηε ζπλνιηθή εκπινθή) θαη ην άιιν ην “engagement distribution” (θαηαλνκή εκπινθήο). ην 

“overall engagement” πεξηιακβάλεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ post, ζε ηε πνζνζηφ έιαβαλ 

«like» , «comments» θαη «shares» θαη πφζα θαηά κέζν φξν. Δπίζεο πφζα πξνέξρνληαη απφ ηε 

ζειίδα θαη πφζα απφ ρξήζηεο. ην “engagement distribution”  παξνπζηάδνληαη ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ “interactions” αιιειεπηδξάζεσλ ρσξηζκέλα ζε «likes», «comments» θαη «shares» 

θαη ε κέξα κε ηε κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα απφ πιεπξάο ρξεζηψλ. Με κία ζχληνκε καηηά, ε πην 

ζπρλή κνξθή ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ είλαη ην «like», ζηε ζπλέρεηα κε πνιχ κεγάιε δηαθνξά 

αθνινπζνχλ ηα shares θαη ηέινο, ηα comments. ε θάπνηεο ζειίδεο νη δχν ηειεπηαίεο 

http://www.socialbakers.com/
http://www.allin1social.com/
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δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο. Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία δεκηνπξγήζεθαλ νη 

εξσηήζεηο 13, 14 θαη 15 (Παξάξηεκα). 

Πξφζζεηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ζνπ παξέρεη ην allin1social είλαη: πφηε είλαη ε 

θαιχηεξε ψξα γηα λα πξνζζέζεη λέν πεξηερφκελν κηα ζειίδα, πφζε «θίλεζε» έρνπλ νη 

αλαξηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηεο ζειίδαο, πνηα είδε posts (θσηνγξαθίεο, βίληεν, 

ζπλδέζεηο, πξνζθνξέο) πξνθαινχλ κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ ρξεζηψλ, πνηνη είλαη νη θνξπθαίνη 

ζαπκαζηέο. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο είλαη πηζαλφ λα κπνξεί λα ηηο απαληήζεη κία 

εηαηξία κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ζειίδαο ηεο, φκσο, δελ είλαη εχθνιν λα θάλεη ην ίδην γηα 

ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Η ζχγθξηζε ζειίδσλ θαη αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη θάπνηεο απφ 

ηηο ελδηαθέξνπζεο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα ζνπ παξέρνπλ απηνί νη ηζηφηνπνη ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα δηεμάγεη ε εηαηξία θάπνηα έξεπλα θαη λα ξσηήζεη ηνπο θαηαλαισηέο.  

Οη κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ έρνπλ έληνλε παξνπζία ζηηο ζειίδεο ζην Facebook. Η πην δεκνθηιήο 

ζειίδα κάξθαο ζηελ Διιάδα αλήθεη ζηε ζπγθξηκέλε θαηεγνξία θαη δελ είλαη άιιε απφ ηελ 

Lacta. Μέζα ζηε δεθάδα ησλ δεκνθηιέζηεξσλ brands βξίζθνληαη άιινη δχν εθπξφζσπνη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, ε κπχξα Heineken θαη ε Amita Motion ζηελ πέκπηε θαη έθηε ζέζε 

αληίζηνηρα. (πεγή: socialbakers.com, Αχγνπζηνο 2013). Δλψ ζην allin1social.com αθνινπζείηαη 

ε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έρεη ην Facebook, ζην socialbakers ηα ηξφθηκα/πνηά αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία fmcg, δειαδή fast moving consumer goods, πιελ ησλ αιθννινχρσλ πνπ απνηεινχλ 

δηθή ηνπο μερσξηζηή θαηεγνξία. Μία ζθέςε γηαηί ηα αιθννινχρα απνηεινχλ μερσξηζηή 

θαηεγνξία είλαη φηη απεπζχλνληαη ζε άηνκα άλσ ησλ 18. Παξαθάησ αθνινπζεί ιίζηα κε ηηο δέθα 

δεκνθηιέζηεξεο κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ αιθννινχρσλ 

πνηψλ.(Αχγνπζηνο 2013) 

Πίλαθαο 2: Οη δεκνθηιέζηεξεο κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ ζην Facebook: 

1.  Lacta 734.966 

2.  Heineken 326.365 (14.575.684) 

3.  Amita Motion 343.630 

4.  Frappolis 282.218 

5.  Coca-Cola 263.015 (71.107.002) 

6.  Merenda 217.030 
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7.  Nestle Fitness 213.865 

8.  Nescafe 187.981 

9.  Martini 174.872 (2.302.626) 

10.  Nutella 168.579 (17.838.464) 

Πεγή: socialbakers.com, Αχγνπζηνο 2013 

Η ζειίδα ζην Facebook είλαη κία αζηείξεπηε πεγή πιεξνθνξηψλ γηα κία εηαηξία θαη νη εηαηξίεο 

δελ ην αθήλνπλ αλεθκεηάιιεπην. Με ηελ βνήζεηα ησλ «like» ζηε ζειίδα κπνξνχλ λα δνπλ, 

αλάινγα κε ην πφζν «αλνηρηφ» είλαη ην πξνθίι ηνπ θάζε ρξήζηε, απφ ηελ ειηθία ηνπ θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ θίισλ ηνπ, κέρξη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη λα βγάινπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα 

ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηνπο. Δπίζεο, πξνζπαζνχλ ζπλερψο κέζα απφ δηαγσληζκνχο θαη 

θσηνγξαθίεο, φρη απαξαίηεηα ζρεηηθέο κε ην πξντφλ, λα ηξαβνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη λα 

πξνθαινχλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο θαηαλαισηέο ηνπο. Ρσηνχλ ηε γλψκε ηνπο γηα ην πξντφλ, 

δεηνχλ ηδέεο γηα ηνλ ηξφπν θαηαλάισζήο ηνπ, ηηο ψξεο πνπ ην θαηαλαιψλνπλ κέζα ζηε κέξα ή 

ηηο πεξηζηάζεηο. Αλάινγα κε ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε κάξθα θαη ην είδνο ηνπ 

πξντφληνο, ε πξνζέγγηζε είλαη δηαθνξεηηθή. 

Έηζη, εηαηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζλαθο (φπσο ζνθνιάηεο, παηαηάθηα, παγσηά θηι) θαη 

αλαςπθηηθά/ρπκνχο, νξγαλψλνπλ δηαγσληζκνχο φπνπ θάλνπλ επίθιεζε ζηα θαιιηηερληθά 

ηαιέληα ησλ κειψλ ηνπο, φπσο ηε δεκηνπξγία βίληεν (βιπ. merenda) ή απνζηνιή ηζηνξηψλ (βιπ. 

Lacta), δεκηνπξγνχλ εθαξκνγέο φπσο, ε πεηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο Lacta φπνπ κπνξεί θαλείο λα 

γξάςεη ην φλνκα ελφο θίινπ-εο πάλσ ζε κία ζπζθεπαζία Lacta θαη λα ηνπ-ηεο ην ζηείιεη ζην 

πξνθίι ηνπ κε ηελ έλδεημε: ην πην γιπθφ θνκκάηη ηεο δσήο κνπ, (θαη ε νπνία ηελ θαηέζηεζε ηελ 

πην δεκνθηιή κάξθα ζην Facebook ζηελ Διιάδα) ή αλεβάδνπλ εληππσζηαθέο θσηνγξαθίεο κε 

ζρφιηα φπσο ε Amita Motion φπνπ ζηε ζπλέρεηα ε ρξήζηεο αθήλνπλ ηα δηθά ηνπο ή 

αλαδεκνζηεχνπλ ζηνλ ηνίρν ηνπο. Βέβαηα, δελ απεπζχλνληαη φια ηα ζλαθ ζε φινπο, έηζη ηα 

nestle fitness έρνπλ θαζαξά γπλαηθείν πεξηερφκελν, κε βίληεν γπκλαζηηθήο θαη tips πεξηπνίεζεο 

ζψκαηνο, ελψ ην 3bit πην άκεζν θαη κε άθξσο ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε, γξάθεη αλέθδνηα θαη 

ζρνιηάδεη ηα ζρφιηα ησλ fans. 

Απφ ηελ άιιε, νη κάξθεο πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πιηθφ παξαζθεπήο θαγεηνχ φπσο 

ην βνχηπξν, ην αιεχξη, ην ειαηφιαδν, ηα δπκαξηθά θηι, έρνπλ ζπλήζσο ζπκβνπιέο καγεηξηθήο 
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θαη ζπληαγέο ζπλνδεπφκελεο απφ θσηνγξαθίεο θαζψο θαη δηαγσληζκνχο καγεηξηθήο. Σα δψξα 

είλαη ζπλήζσο παθέηα κε ηα αγαπεκέλα πξντφληα. 

Σα αιθννινχρα πνηά έρνπλ ζπλήζσο θσηνγξαθίεο κε πξνηάζεηο ζεξβηξίζκαηνο (πρ.Jack 

Daniels), εηθφλεο απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο (πρ.Havana club) ή απφ ηηο πεξηζηάζεηο (πρ. mythos). 

Οη δηαγσληζκνί δελ έρνπλ σο δψξν ηελ απφθηεζε πξντφλησλ αιιά ηαμίδηα ή εηζηηήξηα γηα 

ζπλαπιίεο θαη θεζηηβάι. Η Μαιακαηίλα “malamatina” είλαη κία πεξίπησζε ζειίδαο 

αιθννινχρνπ πνηνχ πνπ αθνινπζεί άιιε ηαθηηθή, αλαθνηλψλεη πξνζθνξέο ζε δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο εζηίαζεο γηα ηηο νπνίεο ελεκεξψλνληαη κφλν φζνη κπαίλνπλ ζηε ζειίδα ηεο. 

Πέξα απφ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο, ππάξρνπλ θαη κάξθεο πνπ έρνπλ κία ζειίδα γηα φια ηα 

πξντφληα ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν Γηψηεο θαη ε ΙΟΝ ιηγφηεξν (αθνχ έρεη 

δηαθνξεηηθή ζειίδα γηα ηηο θαξακέιεο).  

Μία γεληθή παξαηήξεζε είλαη φηη νη κεγάιεο κάξθεο κε καθξαίσλε ηζηνξία θάλνπλ ζπρλή 

αλάθιεζε ηνπ παξειζφληνο είηε κε ηε δεκνζίεπζε παιηψλ δηαθεκίζεσλ είηε κε ηε δεκνζίεπζε 

παιαηφηεξσλ ζπζθεπαζηψλ. Σέηνηεο δεκνζηεχζεηο έρνπλ θάλεη ζρεδφλ φιεο νη γλσζηέο κάξθεο 

φπσο Παπιίδεο, Παπαδνπνχινπ, ΙΟΝ. 

Φπζηθά, απψηεξνο ζηφρνο φισλ απηψλ ησλ δξάζεσλ είλαη ε ζπλερήο επαθή θαη αιιειεπίδξαζε 

κε ην θνηλφ κε ζηφρν ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε βειηίσζε ή θαη δεκηνπξγία λέσλ 

πξντφλησλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ, αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλή επαθή ησλ 

θαηαλαισηψλ κε ηε κάξθα ψζηε λα παγησζεί ζηελ ζπλείδεζή ηνπο θαη λα εληζρπζεί ε αθνζίσζή 

ηνπο ζε απηήλ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο βνήζεζαλ ηε ζπληάθηξηα ζηε δεκηνπξγία πιεξέζηεξεο 

εηθφλαο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. Με βάζε απηά ηα ζπκπεξάζκαηα 

δεκηνπξγήζεθαλ εξσηήζεηο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο αιιά θαη θάπνηεο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, νη νπνίεο έρνπλ πξναλαθεξζεί. 

3.3 Πνηνηηθή έξεπλα 
 

Πνηνηηθή έξεπλα είλαη κία κνξθή  έξεπλαο φπνπ έρεη δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ζπιινγήο 

ζηνηρείσλ κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε κηθξή βάζε δεδνκέλσλ, ηελ απνπζία απζηεξήο δνκήο θαη 
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ηε ρξήζε κε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο κνξθήο ηεο. πλήζσο, 

ζηνρεχεη ζηελ απνθάιπςε ζπλαηζζεκάησλ θαη θηλήηξσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ζηάζεσλ 

ησλ αηφκσλ. (Baines and Chansarkar, 2002:62) χκθσλα κε ηνπο Aaker et al(1998:186) ζηφρνο 

ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη λα απνθαιπθζεί ηη βξίζθεηαη ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ θαη γηα 

λα γλσξίζνπκε πεξηζζφηεξα γηα πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ απεπζείαο ή λα 

κεηξεζνχλ. Σα είδε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη: νκάδεο εζηίαζεο, ζε βάζνο ζπλεληεχμεηο, 

ηερληθέο πξνβνιήο, κειέηε πεξηπηψζεσλ, εκπεηξηθέο έξεπλεο, ζπιινγή δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ, 

παξαηήξεζε-παξαθνινπζήζεηο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θη επεηδή ε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηηο 

επίζεκεο ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο δελ έρεη δηεξεπλεζεί σο ηψξα, ηνπιάρηζηνλ κε ηε 

κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ πνπ λα απεπζχλεηαη ζε θαηαλαισηέο, έιαβε ρψξα πνηνηηθή έξεπλα. 

Αξρηθά, έγηλε δεπηεξνγελήο έξεπλα κέζσ παξαηήξεζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζειίδσλ 

κάξθαο ηξνθίκσλ/πνηψλ ζην Facebook θαη παξαθνινχζεζε ζειίδσλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζαλ ζε βάζνο ζπλεληεχμεηο. 

Οη ζπλεληεχμεηο έγηλαλ ζε 8 άηνκα κε ελεξγφ ινγαξηαζκφ ζην Facebook, λεαξήο ειηθίαο 19- 28 

εηψλ κηα θαη αλήθνπλ ζηηο θχξηεο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Facebook 

(www.socialbakers.com) ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1- 15 Ινπιίνπ. 

Η έξεπλα είρε ηε κνξθή εκηδνκεκέλσλ, ζε βάζνο ζπλεληεχμεσλ, ελψ αθνινπζήζεθε ε ηερληθή 

“funnel”. χκθσλα κε απηή ηελ ηερληθή, ε ζπδήηεζε δηεμάγεηαη μεθηλψληαο απφ έλα επξχηεξν 

πιαίζην θαη θαηαιήγεη ζε πην εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα (Baines and Chansarkar, 2002).  

Η ζε βάζνο ζπλέληεπμε είλαη ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ ζπλεληεπμηαζηή θαη ζηνλ 

ζπλεληεπμηαδφκελν. Γηαξθεί ζπλήζσο πεξίπνπ κία ψξα θαη γίλεηαη είηε ζην ζπίηη είηε ζην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπ ψζηε λα είλαη πην άλεηε ε ζπδήηεζε (Baines and Chansarkar, 

2002:72). Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ζνπ επηηξέπεη αλαιπηηθή δηεξεχλεζε 

ηνπ εξεπλεηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη είλαη κηα θαιή ηερληθή αλ ζεο λα απνθηήζεηο γλψζεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνχο. Σν κεηνλέθηεκά ηεο είλαη φηη εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

εξεπλεηή. (Baines and Chansarkar, 2002:65) 

Οη ζπλεληεχμεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έιαβαλ ρψξα είηε ζε ζπίηηα ησλ εξσηεζέλησλ είηε 

ζην ρψξν ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Η δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ δέθα 
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ιεπηψλ κε κηζήο ψξαο πηζαλφηαηα ιφγσ ηνπ πνιχ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο αιιά θαη ηεο απεηξίαο 

ηεο εξεπλήηξηαο. Η ζπδήηεζε ήηαλ ρσξηζκέλε ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο ππήξραλ 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ πιαηθφξκα θαη ηε ρξήζε ηνπ Facebook 

γεληθφηεξα. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζαλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

ζειίδεο καξθψλ, ηξνθίκσλ/ πνηψλ γηα φζνπο έρνπλ θάλεη «like» ζε ηέηνηεο κάξθεο ή ζε κάξθεο 

άιισλ πξντφλησλ ή εηαηξηψλ γηα ηνπο ππφινηπνπο. Σέινο, αθνινπζνχζαλ εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ην πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

Πίλαθαο 3: Πεξηερφκελν ησλ πξνζσπηθψλ, ζε βάζνο ζπλεληεχμεσλ: 

 Θέμα Παραδείγμαηα ερωηήζεων 

Μέξνο πξώην Υξήζε ηνπ Facebook: 

Κίλεηξα, ζπρλφηεηα, 

βαζκφο ρξήζεο 

Πφζν θαηξφ είζηε κέινο ηνπ Facebook; 

Πψο απνθαζίζαηε λα δεκηνπξγήζεηε πξνθίι ζην 

Facebook; Γηα πνίν ιφγν; 

Πφζνπο θίινπο έρεηε; Με ηη θξηηήξηα ηνπο 

επηιέγεηε; 

Πφζν ζπρλά κπαίλεηε ζην Facebook; (θνξέο, ψξεο) 

Γξάθεηε ζηνλ «ηνίρν» ζαο; ηνπο ηνίρνπο θίισλ 

ζαο; 

Πφζν ζπρλά γξάθεηε ζηνλ «ηνίρν» ζαο ή ζηνπο 

ηνίρνπο άιισλ; Γηα πνηνπο ιφγνπο; 

 

Μέξνο δεύηεξν πκκεηνρή ζε ζειίδεο 

πνπ αλήθνπλ ζε 

κάξθεο ηξνθίκσλ 

πνηψλ: 

Κίλεηξα, βαζκφο 

ζπκκεηνρήο, 

αμηνιφγεζε 

πεξηερνκέλνπ 

Κάλεηε «like» ζε ζειίδεο επηρεηξήζεσλ- καξθψλ; 

Κάλεηε «like» ζε ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο 

ηξνθίκσλ;  

Αλ λαη, Γηαηί; 

Θπκάζηε θάπνηα-εο απφ απηέο ηηο κάξθεο; 

Παξαθνινπζείηε ηηο αλαξηήζεηο ηνπο; 

Κάλεηε «like» ζε απηά πνπ «αλεβάδνπλ»; 

Έρεηε γξάςεη ζηνλ ηνίρν ηνπο; Έρεηε επηθνηλσλήζεη 

κε κήλπκα καδί ηνπο; 

Δπηθνηλσλείηε κε άηνκα πνπ έρνπλ θάλεη «like»  
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ζηελ ίδηα ζειίδα; Έρεηε γίλεη θίινη κε θάπνην απφ 

απηά; 

Πψο αμηνινγείηε ηηο επίζεκεο ζειίδεο ησλ εηαηξηψλ 

ηξνθίκσλ ζην Facebook; Πεξηερφκελν, παξνπζίαζε 

θηι. 

Πφζν επραξηζηεκέλνη είζηε απφ ηηο ζειίδεο; 

Αληαπνθξίλνληαη ζε απηφ πνπ ζέιεηε λα 

πξνζθέξνπλ;  

Θεσξείηε ρξήζηκεο απηέο ηηο ζειίδεο; 

Αλ δελ θάλνπλ «like» ζε κάξθεο ηξνθίκσλ πνηψλ: 

Γηαηί;  

Κάλεηε «like» ζε κάξθεο άιισλ πξντφλησλ; 

 

Αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ πξνέθππηαλ θαη άιιεο εξσηήζεηο. 

Πξψην κέξνο 

Αξρηθά, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, έγηλαλ θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην Facebook θαη ηε 

ρξήζε ηνπ ψζηε λα κπεη ε ζπδήηεζε ζηγά ζηγά ζην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο αιιά θαη λα 

δηεξεπλεζεί ζε αξρηθφ επίπεδν ε εμνηθείσζε θαη ε ελαζρφιεζε ησλ εξσηεζέλησλ κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα. 

Οη εξσηεζέληεο είλαη κέιε ζην Facebook απφ 3 έσο  5 ρξφληα. Οη πεξηζζφηεξνη γξάθηεθαλ ζην 

Facebook κεηά απφ παξφηξπλζε θίισλ ή ζπγγελψλ. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην ρξεζηκνπνηνχλ 

είλαη ζπγθεληξσηηθά: γηα λα δηαβάζνπλ ελεκεξψζεηο, λα δνπλ ηα κελχκαηά ηνπο ή λα ζηείινπλ 

κελχκαηα, λα παίμνπλ παηρλίδηα, λα γξάςνπλ ζηνλ ηνίρν ηνπο ή ζε ηνίρνπο άιισλ θαη λα 

αλεβάζνπλ ηξαγνχδηα, εηθφλεο, λα ζπδεηήζνπλ (chat), λα δνπλ πξνθίι άιισλ. Η πην δεκνθηιήο 

δξαζηεξηφηεηα είλαη ε απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ. Με βάζε απηέο ηηο απαληήζεηο αιιά θαη 

ηε γλψζε ηεο ζπληάθηξηαο πάλσ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Facebook 

δηακνξθψζεθε ε εξψηεζε 4. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα ελαζρφιεζεο, νη εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη κπαίλνπλ θάζε κέξα 

ζην Facebook εθηφο απφ δχν άηνκα ηελ Β.Μ. πνπ κπαίλεη  2 ην πνιχ 4 θνξέο ηε βδνκάδα θαη 
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ηελ Α.Α. πνπ κπαίλεη 1 κε 2 θνξέο ηε βδνκάδα αιιά θάζνληαη γχξσ ζηε κία ψξα ζε αληίζεζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο πνπ νη πεξηζζφηεξνη κπαίλνπλ θαζεκεξηλά πνιιέο θνξέο αιιά απφ ιίγν.  

Γεχηεξν κέξνο 

Απφ ηνπο 8 ζπλεληεπμηαδφκελνπο νη κηζνί έρνπλ θάλεη «like» ζε κάξθεο ηξνθίκσλ/πνηψλ. Απφ 

ηνπο ππφινηπνπο, νη δχν ζηνπο ηέζζεξηο δελ θάλνπλ «like» ζε ζειίδεο πνπ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο 

ή κάξθεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Σν έλα άηνκν, ε Α.Α., δελ έρεη επηζθεθζεί πνηέ ηέηνηεο 

ζειίδεο. Η Ι.Γ. έρεη επηζθεθζεί κφλν κία θνξά ηελ επίζεκε ζειίδα ζην Facebook κηαο εηαηξείαο 

θαιιπληηθψλ, ζηελ νπνία ηελ είραλ θαιέζεη γηα ζπλέληεπμε, κε ζθνπφ λα δηαβάζεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ εηαηξεία. Μάιηζηα, δηαγξάθεη ηηο δηαθεκίζεηο πνπ πξνηείλνπλ κάξθεο θαη εκθαλίδνληαη 

ζηηο ελεκεξψζεηο.  Οη Μ.Κ. θαη Π.Π είλαη ηα δχν άηνκα πνπ δελ θάλνπλ «like» ζε κάξθεο 

ηξνθίκσλ/ πνηψλ, αιιά έρνπλ θάλεη «like»  ζε ζειίδεο πνπ αθνξνχλ κάξθεο άιισλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ, ν θαζέλαο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Η Μ.Κ. θάλεη «like» ζε κάξθεο ξνχρσλ, 

ππνδεκάησλ θαη θαιιπληηθψλ γηαηί ζέιεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα λέα πξντφληα θαη ηηο 

πξνζθνξέο. Μάιηζηα, ςάρλεη ε ίδηα ζην Facebook γηα λα ηηο βξεη. ηελ εξψηεζε αλ έρεη 

αγαπεκέλεο κάξθεο  θαη γηαηί δελ θάλεη «like» ζε κάξθεο ηξνθίκσλ/πνηψλ είπε: « Έρσ κάξθεο 

πνπ θαηαλαιώλσ ζπρλά αιιά δελ είκαη ηόζν θαλαηηθή ώζηε λα θάλσ «like»…Αλ βγάινπλ θάπνην 

λέν πξντόλ ζα δσ ηε δηαθήκηζε ζηελ ηειεόξαζε» ε απηφ ην ζεκείν ζπκθσλεί θαη ν Π.Π νπνίνο 

αληίζηνηρα αλέθεξε: «…άκα ζέισ λα θαηαλαιώζσ ζνθνιάηα πάσ ζην ζνύπεξ-κάξθεη θαη ηελ 

αγνξάδσ, δε βιέπσ ηε δηαθήκηζε… αλ ηε δσ ζην ξάθη θαη κνπ αξέζεη ζα ηελ πάξσ». Σνλ Π.Π. 

ηνλ ελδηαθέξνπλ νη ζειίδεο ησλ εηαηξηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ. 

«Κάλσ πνιύ ζπάληα ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζέισ λα βιέπσ πρ. πξνζθνξέο» Με βάζε απηέο ηηο 

απαληήζεηο δηακνξθψζεθαλ νη εξσηήζεηο 8.2.1 θαη 8.2.2 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Απφ απηνχο πνπ θάλνπλ «like», μερσξίδεη ε πεξίπησζε ηεο Γ.Ν. ε νπνία θάλεη «like»  ζε 

ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο αιιά δελ επηζθέπηεηαη ηηο ζειίδεο. Δίπε: «θάλσ «like»  ζε 

κάξθεο πνπ κνπ αξέζνπλ θαη θαηαλαιώλσ… από εθεί θη έπεηηα δελ αζρνινύκαη, δελ κπαίλσ ζηε 

ζειίδα». Όηαλ βιέπεη ζην Facebook κία δηαθήκηζε ζειίδαο κάξθαο πνπ ηεο αξέζεη θάλεη «like». 

Απφ ηελ άιιε, ε Δ.Κ. θάλεη «like» ζε ζειίδεο γηα λα ζπκκεηέρεη ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπο, 

ζπλεπψο, δελ είλαη θχξην θξηηήξην λα ηεο αξέζεη ή λα θαηαλαιψλεη κία κάξθα, γηα λα θάλεη 

«like» ζηε ζειίδα ηεο. Με βάζε απηή ηεο ηε δήισζε δηακνξθψζεθε ε εξψηεζε 8.1.2. Σνπο 

δηαγσληζκνχο ηνπο καζαίλεη είηε απφ ηηο δηαθεκίζεηο ηνπ Facebook είηε απφ θίινπο ζην 
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Facebook πνπ ηνπο ηελ πξνηείλνπλ. Η Α.Κ. δελ θάλεη «like» αλ δελ έρεη δεη πξψηα ηε ζειίδα. 

Δλεκεξψλεηαη απφ ην Facebook φηη έλα θίινο έρεη θάλεη «like» ζηε ζειίδα ή απφ ηηο δηαθεκίζεηο 

ηνπ Facebook, κπαίλεη ζηε ζειίδα θη αλ ηεο αξέζεη ηφηε θάλεη «like». ηελ εξψηεζε αλ αγνξάδεη 

ηηο κάξθεο πνπ έρεη θάλεη «like» , ε απάληεζή ηεο ήηαλ: «αλ είλαη θνζκήκαηα ή ξνύρα θαη κνπ 

αξέζεη ε κάξθα κπνξεί λα έρσ θάλεη «like» αιιά λα κελ αγνξάδσ (ηα πξντόληα ηεο), …ζηα 

ηξόθηκα ηα θαηαλαιώλσ (ηηο κάξθεο πνπ έρεη θάλεη «like» )». Κχξηνο ιφγνο γηα λα επηζθεθζεί κία 

ζειίδα θαη λα θάλεη «like», είλαη ε ελεκέξσζε γηα έλα λέν πξντφλ θαη νη ζπληαγέο, αιιά ηηο 

αξέζνπλ θαη νη επράξηζηεο ή ρηνπκνξηζηηθέο εηθφλεο. Καη ζηε Β.Μ. αξέζνπλ νη εηθφλεο θαη 

δήισζε φηη ηεο αξέζεη λα κπαίλεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο πεξηζζφηεξν γηα ςπραγσγία. 

Γεληθά θάλεη «like» ζε κάξθεο πνπ ηεο αξέζεη «ην πξντόλ ή απηό πνπ πξεζβεύνπλ π.ρ. 

θηιαλζξσπηθόο ζθνπόο». Ιδηαίηεξα ζηα ηξφθηκα/πνηά κπνξεί λα θάλεη «like» επεηδή «ην δεηά ν 

δηαγσληζκόο». Άιινο ηξφπνο είλαη λα δεη θίινπο λα έρνπλ θάλεη «like» θαη επεηδή ηεο αξέζεη ην 

πξντφλ λα θάλεη θη εθείλε. Καηαλαιψλεη ηα πξντφληα ησλ καξθψλ πνπ έρεη θάλεη «like». Γελ ηελ 

ελνρινχλ νη ελεκεξψζεηο φπσο θαη ηελ Α.Κ. αιιά θαη ηελ Δ.Κ. πνπ ξσηήζεθε χζηεξα απφ δηθή 

ηεο αλαθνξά ζε ζειίδα κάξθαο πνηνχ φηη έρεη ζρεδφλ θάζε κέξα ελεκεξψζεηο. Με βάζε απηέο 

ηηο απαληήζεηο δεκηνπξγήζεθαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηήζεσλ 7 θαη 8.1.1 

ε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ πνηψλ, νη 

απαληήζεηο πνηθίινπλ. Η Γ.Ν. παξφιν πνπ έρεη θάλεη ζε πνιιέο ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο 

ηξνθίκσλ/πνηψλ (αιιά θαη άιισλ πξντφλησλ) «like», δελ ηηο επηζθέπηεηαη θαη δελ αζρνιείηαη. Η 

Β.Μ. κπαίλεη ζε ζειίδεο ηξνθίκσλ/πνηψλ «έρνπλ (ηηο ζειίδεο) πεξηζζόηεξν γηα ςπραγσγία θαη 

κνπ αξέζεη», γεληθά ηεο αξέζεη λα κπαίλεη γηα λα «ςπραγσγείηαη», φπσο δήισζε ε ίδηα, θπξίσο 

βιέπνληαο θσηνγξαθίεο θαη ζπκκεηέρνληαο ζε δηαγσληζκνχο. Αλ ηεο αξέζεη κία αλάξηεζε ηεο 

ζειίδαο, ζα θάλεη «like». ηελ αληίζηνηρε εξψηεζε ζην εξσηεκαηνιφγην ζεκεηψζεθε ε επηινγή 

δηαζθέδαζε αληί ςπραγσγίαο, γηαηί ζεσξήζεθε πην αθξηβήο απφ ηε ζπληάθηξηα ηεο έξεπλαο. Η 

Δ.Κ. δήισζε απφ ηε κεξηά ηεο φηη βιέπεη ζειίδεο ηξνθίκσλ/πνηψλ αιιά δε ζρνιηάδεη νχηε θάλεη 

«like» ζηηο αλαξηήζεηο. ε εξψηεζε αλ ζα έγγξαθε πνηέ ζε ζειίδα ηεο εηαηξίαο είπε: «Ναη, αλ 

δνθίκαδα έλα πξντόλ θαη δε κνπ άξεζε». Η Α.Κ. απφ ηελ άιιε θάλεη «like»  ζε θσηνγξαθίεο πνπ 

ηεο αξέζνπλ θαη δελ απνθιείεη λα γξάςεη ζηνλ ηνίρν ηνπο. πγθεθξηκέλα είπε «…ζα έγξαθα, γηα 

παξάδεηγκα, σξαία ζπληαγή» Φαίλεηαη λα είλαη πην ελεξγή απφ ηνπο άιινπο αθνχ ζχκθσλα κε 

ηηο δειψζεηο ηεο, ηεο αξέζεη λα βιέπεη ζηηο ελεκεξψζεηο απηά πνπ «αλεβάδνπλ» νη κάξθεο ζηηο 
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ζειίδεο ηνπο, θνηηάδεη ηηο εηθφλεο, αλ έρνπλ βγάιεη θαηλνχξγην πξντφλ θαη ζπληαγέο. Αθφκα, 

δηαβάδεη θαη ηα ζρφιηα ησλ άιισλ κειψλ. 

Γηα λα εκπινπηηζηεί ε εηθφλα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Facebook ζηηο ζειίδεο κάξθαο- 

εηαηξεηψλ, αθνινπζεί παξνπζίαζε ησλ δειψζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη 

ζε ζειίδεο εθηφο ηξνθίκσλ/πνηψλ. Η Μ.Κ πνπ δελ είλαη κέινο ζειίδσλ κάξθαο 

ηξνθίκσλ/πνηψλ, θνηηά ηηο ελεκεξψζεηο ησλ ζειίδσλ πνπ έρεη θάλεη «like»  «θσηνγξαθίεο από 

λέα πξντόληα θαη πξνζθνξέο γηα λα πάσ λα αγνξάζσ» φκσο, δελ θάλεη «like»  νχηε γξάθεη 

ζρφιηα ζε απηέο. Η Δ.Κ. ιέεη φηη «θνηηάσ πην ζπρλά fashion pages»,  γηαηί ηελ βνεζάεη λα βξεη 

πην εχθνια θάηη πνπ κπνξεί λα ζέιεη ή λα ελεκεξσζεί γηα νηηδήπνηε θαηλνχξγην. Η Α.Κ. είλαη ε 

κφλε απφ ηνπο εξσηψκελνπο πνπ έρεη επηθνηλσλήζεη κε εηαηξεία ζηέιλνληαο κήλπκα. 

πγθεθξηκέλα ήηαλ εηαηξεία ππνδεκάησλ θαη ξψηεζε πνπ κπνξεί λα ηα βξεη λα ηα αγνξάζεη. 

«Μνπ απάληεζαλ άκεζα θαη πήγα θαη ηα πήξα.» Απηά ηα ζρφιηα πξνζέζεζαλ ζηνηρεία ζε απηά 

πνπ αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ηηο κάξθεο ηξνθίκσλ/πνηψλ. 

Καλέλα απφ ηα άηνκα πνπ ξσηήζεθαλ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη εθαξκνγέο ζειίδσλ κάξθαο. 

Παξφια απηά είλαη θάηη αξθεηά δηαδεδνκέλν ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 

αληίζηνηρεο ζειίδεο ζην Facebook. 

Η ζπδήηεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζειίδσλ θαη ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ εξσηψκελσλ ζηεξηδφηαλ ζε ζειίδεο κάξθαο ηξνθίκσλ/πνηψλ πνπ ζπκνχληαλ 

λα είραλ επηζθεθζεί ζην πξφζθαην παξειζφλ ή λα επηζθέπηνληαλ ζπρλά. Η Δ.Κ. αλέθεξε ηε 

ζειίδα ηνπ Havana Club θαη είπε φηη ηεο αξέζνπλ ηα ρξψκαηα θαη νη εηθφλεο, θαζψο θαη νη 

δηαγσληζκνί θαη δελ ηελ πεηξάδεη πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο ελεκεξψζεηο ζρεδφλ θάζε κέξα. Η Β.Μ. 

ζπκφηαλ ηηο ζειίδεο ηηο Merenda θαη ηεο Lacta ηηο νπνίεο ζεσξεί επράξηζηεο θαη ηεο άξεζαλ νη 

εηθφλεο πνπ δηαθήκηδαλ ην πξντφλ. Σέινο, ε Α.Κ. αλέθεξε ηε ζειίδα ηε κπχξαο Korona πνπ 

αλεβάδεη ζπλήζσο θσηνγξαθίεο απφ παξαιίεο κε ην ζήκα ηεο κπχξαο ζηελ άθξε θαη ηα ρξπζά 

απγά πνπ έρνπλ ζπληαγέο θαη θσηνγξαθίεο απφ απγά «κε θσκηθά ζηνηρεία» Σεο αξέζνπλ 

ακθφηεξεο επεηδή έρνπλ «επράξηζηεο εηθόλεο». Γελ εθθξάζηεθε θαλείο αξλεηηθά γηα ηηο ζειίδεο 

πνπ έρεη θάλεη «like». 

ηελ εξψηεζε γηα πνίν ιφγν πηζηεχνπλ φηη ππάξρνπλ απηέο νη ζειίδεο, φινη ζεσξνχλ φηη 

ππάξρνπλ πξσηίζησο γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. ηελ εξψηεζε αλ έρνπλ θάηη λα πξνζθέξνπλ, 
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είλαη ρξήζηκεο γηα ηνπο ίδηνπο, απηνί πνπ δελ θάλνπλ «like» δε βξίζθνπλ θάπνηα ρξεζηκφηεηα ή 

ελδηαθέξνλ. Απφ ηνπο ππφινηπνπο, ε Β.Μ. ηφληζε ηνλ ςπραγσγηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Η Α.Κ. 

ηφληζε ηνλ ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα κε ηηο ζπληαγέο θαη ηελ παξνπζίαζε λέσλ πξντφλησλ. Σέινο, 

ε Δ.Κ. είπε: «ζνπ ιέλε όηη ππάξρνπλ… νη εηθόλεο από ηηο ελεκεξώζεηο ζνπ κέλνπλ ππνζπλείδεηα θη 

αλ παο ζην supermarket κπνξεί λα ην δεηο θαη λα ην πάξεηο (ην πξντόλ ηεο κάξθαο)…έρνπλ 

ζπληαγέο-ζπκβνπιέο πρ. Αλ έρσ Philadelphia ζην ςπγείν θαη δελ μέξσ ηη λα θάλσ ζα κπσ ζηε 

ζειίδα λα δσ ζπληαγέο» ζηελ εξψηεζε αλ έρεη θάλεη «like» ζηε ζπγθεθξηκέλε κάξθα είπε φρη 

«(ζα θνηηάμσ ηε ζειίδα) άζρεηα κε ην αλ έρσ θάλεη «like» ζηε ζειίδα.» 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη θαλέλαο απφ φζνπο είλαη κέιε-θαλ ηέηνησλ ζειίδσλ δελ 

έρεη ζρνιηάζεη ζηνλ ηνίρν ησλ ζειίδσλ. Βέβαηα θάπνηνη δελ ην απνθιείνπλ ζην κέιινλ. Δπίζεο, 

ε Α.Κ. αλέθεξε πνιιέο θνξέο ηε ζειίδα σο πξνθίι. Μάιηζηα ζε έλα ζεκείν είπε: «δελ απνθιείσ 

λα γξάςσ ζηνλ ηνίρν, δελ κε πεηξάδεη πνπ είλαη πξνθίι κάξθαο». Απηφ αξρηθά θαίλεηαη ζεηηθφ 

αθνχ δείρλεη λα ππάξρεη νηθεηφηεηα κε ηε ζειίδα ηνπ πξντφληνο. Απφ ηελ άιιε φκσο, θαίλεηαη 

λα βξίζθεηαη καθξηά ν ζηφρνο πνπ πξέπεη λα έρεη κία κάξθα ζχκθσλα κε ηε αξζξνγξαθία, λα 

εληζρχεη ην αίζζεκα ηεο χπαξμεο θνηλφηεηαο ηεο κάξθαο (brand community). Γειαδή ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζα έπξεπε λα δίλεη πεξηζζφηεξν ηελ αίζζεζε ελφο forum ή group. 

Απηφ εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαλέλαο δελ έρεη έξζεη ζε αιιειεπίδξαζε κε άηνκα πνπ 

είλαη κέιε ηεο ίδηαο ζειίδαο, είηε απαληψληαο ζε ζρφιηά ηνπο ζηνλ ηνίρν ηεο ζειίδαο είηε 

επηθνηλσλψληαο εθηφο ζειίδαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν φξνο θνηλφηεηα ηεο κάξθαο θαη 

εξσηήζεηο πάλσ ζε απηφλ δελ ππήξμαλ γηαηί βξέζεθαλ άξζξα πάλσ ζε απηφ ην ζέκα, αθνχ είραλ 

νινθιεξσζεί νη ζπλεληεχμεηο. Ίζσο, ε ζπδήηεζε πάλσ ζε απηφ λα είρε θάπνην ελδηαθέξνλ. 

ε γεληθέο γξακκέο, νη ζπλεληεχμεηο θψηηζαλ νξηζκέλα ζεκεία θαη βνήζεζαλ ζηε ζχληαμε 

θάπνησλ εξσηήζεσλ.  

Αθνινπζεί ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ θπξηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο: 

Πίλαθαο 4 

Θέμα υμπεράζμαηα 

Υξήζε ηνπ Facebook: 

Κίλεηξα, ζπρλόηεηα,  

βαζκόο ρξήζεο 

 Γεκηνχξγεζαλ πξνθίι θπξίσο κεηά απφ παξφηξπλζε θίισλ- 

ζπγγελψλ. Γηα νηθνλνκηθή επηθνηλσλία κε θίινπο αιιά θαη κε 

θίινπο- ζπγγελείο πνπ είλαη καθξηά 
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 Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (6 ζηνπο 8) κπαίλνπλ θάζε κέξα, 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο 

 Η πην δεκνθηιήο δξαζηεξηφηεηα είλαη ε απνζηνιή θαη ιήςε 

κελπκάησλ 

Κίλεηξα ηεο επηινγήο λα θάλνπλ 

«like»  

 Οη θχξηνη ιφγνη πνπ θάλνπλ «like» : λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δηαγσληζκνχο, λα ελεκεξψλνληαη γηα πξνζθνξέο, ηνπο αξέζεη 

νη κάξθα 

 Απηνί πνπ δελ έρνπλ θάλεη «like»  ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-

πνηψλ, αιιά έρνπλ θάλεη ζε άιιεο, δελ βξίζθνπλ λφεκα λα 

θάλνπλ «like»  ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ. 

 Μπνξεί λα θάλνπλ «like»  γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα 

δηαγσληζκφ αθφκα θη αλ δελ θαηαλαιψλνπλ ην πξντφλ 

 πκκεηνρή ζε ζειίδεο 

ηξνθίκσλ/ πνηώλ 

 Γελ είλαη απαξαίηεην λα θνηηάμνπλ ην πεξηερφκελν ηεο 

ζειίδαο πξηλ θάλνπλ «like» . 

 Γελ είλαη απαξαίηεην, φζνη θάλνπλ «like»  λα παξαθνινπζνχλ 

ηηο ζειίδεο. 

 Κίλεηξν γηα λα γξάςνπλ, γηα άιινπο είλαη έλα ζεηηθφ ζρφιην 

θαη γηα άιινπο θάπνηα παξαηήξεζε- παξάπνλν. 

 Όζνη θάλνπλ «like»  ζηηο ζειίδεο κάξθαο είλαη πην αλεθηηθνί 

ζηε δηαθήκηζε ζην Facebook 

Αμηνιόγεζε πεξηερνκέλνπ 

ζειίδσλ ηξνθίκσλ/ πνηώλ 

 Καλείο δελ εθθξάζηεθε αξλεηηθά γηα ζπγθεθξηκέλε κάξθα 

πνπ έρεη θάλεη «like»  

 Οη «επράξηζηεο εηθφλεο» θαη ηα «θσκηθά ζηνηρεία» ζηηο 

ζειίδεο, ειθχνπλ ηνπο εξσηεζέληεο 

 Γελ αηζζάλνληαη φηη απνηεινχλ κέξνο ηεο θνηλφηεηαο ηεο 

κάξθαο. Γελ αηζζάλνληαη θάπνην δέζηκν κε ηνπο άιινπο fans 

 Θεσξνχλ φηη ν θχξηνο ιφγνο χπαξμεο ησλ ζειίδσλ είλαη ε 

δηαθήκηζε 

 Θεσξνχλ φηη απηφ πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ είλαη ελεκέξσζε ( 

γηα πξντφληα, πξνζθνξέο) θαη ςπραγσγία (εθαξκνγέο, 

θσηνγξαθίεο, δηαγσληζκνί) 
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3.4 Πνζνηηθή έξεπλα 
 

3.4.1 πιινγή δεδνκέλσλ 
 

Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ δηεμήρζε έξεπλα ζην Facebook απφ ηηο 24/07/2013 έσο ηηο 

21/08/2013 κε ηε ρξήζε ηνπ Google docs. πλνιηθά ζπγθεληξψζεθαλ 252 εξσηεκαηνιφγηα, απφ 

ηα νπνία ηα 244 ήηαλ πιήξσο απαληεκέλα θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο.  

Η ζπιινγή ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο «ρηνλνζηηβάδαο». Πξφθεηηαη γηα κία κέζνδν 

δεηγκαηνιεςίαο κε-πηζαλφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα δείγκα ζπάλησλ πιεζπζκψλ 

(Bains & Chansarkar, 2002, p.161) ή αιιηψο κηθξνχο εμεηδηθεπκέλνπο πιεζπζκνχο (Aaker et al., 

p.389-390). Η δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: ζηέιλεηο ην εξσηεκαηνιφγην ζε θάπνην άηνκν θαη ηνπ 

δεηάο λα ην απαληήζεη θαη λα ην πξνσζήζεη θαη ζε άιινπο.  

πγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζεθε κία εθδήισζε κε ηίηιν «Παξαθαιψ βνεζείζηε! πκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίνπ κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο» κε δηάξθεηα αξρηθά δχν βδνκάδσλ (24/07-

8/08/2013) ζηελ νπνία πξνζθιήζεθαλ Έιιελεο θίινη ηνπ Facebook θαη ηνπο δεηήζεθε λα 

θνηλνπνηήζνπλ ην γεγνλφο θαη λα πξνζθαιέζνπλ θη εθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο, ηνπο δηθνχο ηνπο 

θίινπο. Έηζη, ε έξεπλα πξνσζήζεθε κέζα απφ κελχκαηα θαη ζπδεηήζεηο (chats) αιιά θαη κε ηελ 

πξφζθιεζε ζηελ „εθδήισζε‟ (event). Με ηε ζεηξά ηνπο νη θίινη, θνηλνπνίεζαλ ηελ „εθδήισζε‟ 

ζηνλ ηνίρν ηνπο, πξνζθάιεζαλ θίινπο ηνπο θαη ηνπο ελεκέξσζαλ κέζσ κελπκάησλ θαη 

ζπδεηήζεσλ (chats) ζην Facebook. (πλνιηθά πξνζθιήζεθαλ γχξσ ζηα 1200 άηνκα αιιά 

ελεκεξψζεθαλ πεξηζζφηεξνη) 

Πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, είρε πξαγκαηνπνηεζεί pre-test φπνπ απάληεζαλ 21 άηνκα. Με 

ηε βνήζεηα ηνπ πξνειέγρνπ, ειέγρζεθε ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη ε δνκή θαη 

παξνπζίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Με βάζε ηα ζρφιηα πνπ έθαλαλ νξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θάπνηεο εξσηήζεηο θαη δηακνξθψζεθε ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην. 

 

3.4.2 Παξνπζίαζε εξγαιείνπ έξεπλαο-εξσηεκαηνινγίνπ 
 

Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο: 
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A. Δξσηήζεηο πάλσ ζηε ρξήζε Facebook 

B. Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζειίδεο καξθψλ ηξνθίκσλ/πνηψλ 

C. Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα κάξθαο ηξνθίκσλ/πνηψλ 

D. Γεκνγξαθηθά 

A. Οη εξσηήζεηο πάλσ ζηε ρξήζε ηνπ Facebook ζηνρεχνπλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο 

θαη ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκαο. Οη εξσηήζεηο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο 

απφ ηε γξάθνπζα. (Πίλαθαο 5) 

Αληηθείκελν κειέηεο/Πεγή Δξσηήκαηα 

πρλόηεηα ελαζρόιεζεο 1. Πφζεο θνξέο ηε βδνκάδα κπαίλεηε ζην 

Facebook; 

Κνηλσληθή δηθηύσζε Πφζνπο θίινπο έρεηε;  

Παξαθαιψ επηιέμηε: Οη θίινη πνπ έρσ ζην 

Facebook είλαη:  

2. Φίινη- πγγελείο 

3. Γλσζηνί κνπ 

4. Φίινη ή ζπγγελείο θίισλ πνπ δελ έρσ 

ζπλαληήζεη 

5. Άγλσζηνη απφ γθξνππ ζηα νπνία αλήθνπκε 

θαη νη δχν 

6. Άιιν 

Γξαζηεξηόηεηεο ζην Facebook Πφζν ζπρλά αζρνιείζαη κε θαζεκία απφ ηηο 

παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο; 

7. Κάλσ ρξήζε ηνπ chat 

8. Γλσξηκίεο κε αλζξψπνπο 

9. πκκεηνρή ζε γθξνππ/ νκάδεο 

10. Κνηλνπνίεζε ζηνλ ηνίρν κνπ, θαηαζηάζεηο, 

ζπλδέζκνπο (links), θσηνγξαθίεο, βίληεν 

11. Κνηλνπνίεζε ζηνλ ηνίρν θίισλ κνπ, 

θαηαζηάζεηο, ζπλδέζκνπο (links), 

θσηνγξαθίεο, βίληεν 

12. ρνιηαζκφο ζε θνηλνπνηήζεηο θίισλ 

13. Να δσ αλ έρσ ιάβεη ή λα ζηείισ κήλπκα 

14. Γηαζθεδάδσ/ παίδσ παηρλίδηα 

15. Κνηηάδσ πξνζθιήζεηο γηα εθδειψζεηο 

16. Κνηηάδσ πξνθίι άιισλ 

 

B. Οη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ/πνηψλ έρνπλ 

ζηφρν: ηε δηεξεχλεζε ηεο πεγήο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ χπαξμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ, ηε 

δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ γηα επίζθεςε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο, θαζψο θαη ησλ θηλήηξσλ 
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πίζσ απφ ηελ απφθαζε λα θάλνπλ «like» . Αληίζηνηρα, γηα φζνπο δελ θάλνπλ «like» , 

δηεξεπλνχληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ θάλνπλ «like» . (Πίλαθαο 6) 

Αληηθείκελν κειέηεο/Πεγή Δξσηήκαηα 

Σξόπνο ελεκέξσζεο 17. Πσο ελεκεξψλεζηε ζπλήζσο γηα ηελ 

χπαξμή ζειίδσλ πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο 

ηξνθίκσλ-πνηψλ; 

Δπηζθεςηκόηεηα 18. Δπηζθέπηεζηε ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε 

κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ; 

19. Πνηνο είλαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

επηζθέπηεζηε ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε 

κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ; 

 20. Κάλεηε «like»  ζε ζειίδεο ηνπ Facebook 

πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ; 

Κίλεηξα γηα «like»  Αλ λαη, γηα πνηνπο ιφγνπο θάλεηε «like»  ζε 

ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-

πνηψλ; 

21. πκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ 

22. Φπραγσγία- παηρλίδηα, εθαξκνγέο 

23. Μνπ αξέζεη ε κάξθα 

24. Δίκαη θαηαλαισηήο ηεο κάξθαο 

25. Θέισ λα ελεκεξψλνκαη γηα λέα πξντφληα 

26. Θέισ λα ελεκεξψλνκαη γηα δηαγσληζκνχο- 

εθδειψζεηο- πξνζθνξέο 

ρέζε θαηαλάισζεο- «like»  27. Δίκαη θαηαλαισηήο ησλ καξθψλ πνπ έρσ 

θάλεη «like» . 

Γηεξεύλεζε απηώλ πνπ δελ θάλνπλ «like»  28. Αλ φρη, γηα πνηνπο ιφγνπο; 

29. Έρεηε θάλεη «like»  ζε ζειίδεο κάξθαο- 

εηαηξηψλ πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ; 

 

C. Οη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα κάξθαο ηξνθίκσλ/πνηψλ έρνπλ ζηφρν: λα 

κειεηήζνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ 

εμππεξέηεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζειίδα. Δπίζεο, δηεξεπλνχλ ηελ απφ ζηφκα ζε ζηφκα 

δηαθήκηζε θαη ηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα. (Πίλαθαο 7) 

Αληηθείκελν κειέηεο/Πεγή Δξσηήκαηα 

 30. Παξαθαιψ επηιέμηε ηε ζειίδα κηαο 

αγαπεκέλεο κάξθαο πνπ έρεηε θάλεη «like»  

θαη απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

Αμηνιόγεζε ζειίδαο σο πξνο ηα επί κέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά 

Παξαθαιψ δειψζηε ηελ ηθαλνπνίεζή ζαο ζηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζειίδαο φπνπ 1: 
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θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο- 5:πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνο: 

31. Δκθάληζε 

32. Πεξηερφκελν 

33. Ύθνο 

Αμηνιόγεζε δηαρεηξηζηώλ Παξαθαιψ βαζκνινγείζηε ζηελ θιίκαθα απφ 

1-5 πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηεο ζειίδαο: 

34. Σαρχηεηα αληαπφθξηζεο 

35. Δπίπεδν εμππεξέηεζεο 

36. Παξερφκελε πιεξνθφξεζε 

37. Ύθνο επηθνηλσλίαο 

Γεληθή αμηνιόγεζε ζειίδαο 

Socialbakers.com 

38. Πφζν πηζαλφ είλαη λα πξνηείλαηε απηή ηε 

ζειίδα ζε έλα θίιν; 

Βαζκόο ζπκκεηνρήο 

 

39. Παξαθνινπζείηε ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο; 

40. Κάλεηε «like»  ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο;  

41. Έρεηε θάλεη θνηλνπνίεζε  δεκνζηεχζεσλ 

ηεο κάξθαο (πρ. εηθφλσλ, πξνηάζεσλ) ζε 

άιινπο ή ζηνλ  ηνίρν ζαο;  

42. Έρεηε γξάςεη ζηνλ ηνίρν ηνπο; 

Καηαλάισζε 43. Καηαλαιψλεηε ηα πξντφληα ηεο κάξθαο; 

Word-of-mouth (WOM) 

Zeithaml, Berry,  

& Parasuraman,  

(1996) 

44. Μηιάσ ζεηηθά γηα απηή ηε κάξθα ζε 

άιινπο 

45. πρλά πξνηείλσ ηε κάξθα ζε άιινπο 

46. Δλζαξξχλσ θίινπο λα πάξνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε κάξθα 

Αθνζίσζε ζηε κάξθα (Brand loyalty) 

Δξσηήζεηο: 47,49,50: M. Laroche et al, 

(2013) 

Δξσηήζεηο 48, 51:Cemal Zehir et al, (2011) 

47. Θεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ πηζηφ ζηε κάξθα 

48. Θεσξψ απηή ηε κάξθα ηελ πξψηε κνπ 

επηινγή ζηελ θαηεγνξία ηεο 

49. Αλ δε βξσ ηε κάξθα, ζα πάσ ζε άιιν 

καγαδί λα ηελ αγνξάζσ 

50. Δίκαη δηαηεζεηκέλνο-ε λα δψζσ θάηη 

παξαπάλσ γηα ηε κάξθα κνπ ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο άιιεο κάξθεο 

51. Οη δηαθεκίζεηο θαη νη πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο άιισλ εηαηξηψλ δελ επεξεάδνπλ 

ηελ επηινγή ζηελ αγνξά απηήο ηεο κάξθαο 

 

D. Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία αθνξνχλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο. (Πίλαθαο 8) 

Αληηθείκελν κειέηεο/Πεγή Δξσηήκαηα 

Δημογραφικά 52. Φχιν εξσηψκελνπ 
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53. ε πνηα ειηθηαθή νκάδα αλήθεηε; 

54. ε πνην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλήθεηε; 

55. Πφζα κέιε έρεη ην λνηθνθπξηφ ζαο καδί κε 

εζάο; 

56. Με βάζε ην εηήζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ζαο (θχξηα θαηνηθία) ζε πνηα 

θαηεγνξία αλήθεηε; 

 

Κεθάιαην 4: Απνηειέζκαηα 

4.1 Πξνθίι δείγκαηνο θαη δεκνγξαθηθά ζηαηηζηηθά 

 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, απαληήζεθαλ 253 εξσηεκαηνιφγηα αιιά, ζεσξήζεθαλ θαηάιιεια γηα 

πεξαηηέξσ αλάιπζε 243. Απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ επεμεξγαζία.  

Σν 70,4%  ησλ εξσηεζέλησλ (171 άηνκα) ήηαλ γπλαίθεο, ελψ ην 29,6% (72 άηνκα) ήηαλ άλδξεο. 

Σν 51,4% ηνπ δείγκαηνο είλαη κεηαμχ 25 κε 34 ρξφλσλ, αθνινπζεί ε ειηθηαθή θαηεγνξία γηα 

ειηθίεο κέρξη 24 ρξφλσλ κε πνζνζηφ 29,2%, ε θαηεγνξία 35-44 κε πνζνζηφ 14,4% θαη ηέινο κε 

πνζνζηφ κφιηο 5% ε ειηθηαθή θαηεγνξία 45-64.   

χκθσλα κε ην allin1social.com, ε πην δεκνθηιήο ειηθηαθή θαηεγνξία κειψλ ηνπ Facebook 

ζηελ Διιάδα, είλαη νη 25-34. Οη άλδξεο ππεξηζρχνπλ ησλ γπλαηθψλ αθνχ απνηεινχλ ην 55,1% 

έλαληη ηνπ 44,9%. Σν δείγκα σο πξνο ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία θαίλεηαη λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ. 

Γξάθεκα 1θαη 2 

 

29,6%

70,4%

Φφλο ερωτώμενου

Άνδρασ

Γυναίκα

1,2

28,0

51,4

14,4
2,9 2,1

κάτω 
από 18

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Ηλικιακή ομάδα
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Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο είλαη πςεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. πγθεθξηκέλα, ην 55,6% (135) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «Παλεπηζηήκην-

ΑΣΔΙ», ην 35,8% (87) ζην επίπεδν «Μεηαπηπρηαθφ-Γηδαθηνξηθφ» (21) θαη κφιηο ην 8,6% είλαη 

απφθνηηνη Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ ή ΙΔΚ.  

Γξάθεκα 3 

 

ηελ εξψηεζε γηα ην εηήζην εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ, ην 30,9% δήισζε εηζφδεκα απφ 5.000-

15.000 επξψ θαη ην 21% απφ 0-5.000 επξψ, δειαδή πάλσ απφ ηνπο κηζνχο (52%) δήισζαλ 

εηήζην εηζφδεκα 0-15.000 επξψ. Απφ ηνπο ππφινηπνπο, ην 26% δήισζαλ εηήζην εηζφδεκα 

15.000-30.000 επξψ, ην 14% 30.000-45.000 θαη κφιηο ην 8% πάλσ απφ 45.000 επξψ. 

Γξάθεκα 4 

 

3,7% 4,9%

35,8%
55,6%

Επίπεδο εκπαίδευςησ

Γυμνάςιο-Λφκειο

ΙΕΚ

Μεταπτυχιακό-
Διδακτορικό

Πανεπιςτιμιο-
ΑΣΕΙ

21,1

31,0
26,0

14,0

6,2
1,7

Ετήςιο ςυνολικό ειςόδημα νοικοκυριοφ
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ρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, ην 54,5% δήισζαλ φηη απνηειείηαη απφ 1-3 

άηνκα, ην 36,4% φηη απνηειείηαη απφ 4 άηνκα, ελψ έλα αμηφινγν πνζνζηφ, πεξίπνπ 10% δήισζε 

φηη απνηειείηαη απφ 5 άηνκα θαη πάλσ. 

Γξάθεκα 5 

 

Δθηφο απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ππάξρνπλ θαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε 

ηνπ Facebook θαη δίλνπλ κία εηθφλα ηνπ δείγκαηνο ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ ελ ιφγσ πιαηθφξκα.  

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο, ην 77%, κπαίλεη θαζεκεξηλά ζην Facebook, ελψ ην 

10% κπαίλεη ιηγφηεξν απφ κία θνξά κέρξη 3 θνξέο ηε βδνκάδα. Σν ππφινηπν 13% κπαίλεη 4-6 

θνξέο ηε βδνκάδα. Απφ ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη ην Facebook έρεη εηζβάιεη δπλακηθά 

ζηε δσή φζσλ έρνπλ επηιέμεη λα είλαη κέιε ηνπ. 

Γξάθεκα 6 

 

17,8%

17,8%

19,0%

36,0%

7,9% 1,7%

Αριθμόσ μελών νοικοκυριοφ

1

2

3

4

5

8%

13%

77%

2%

Πόςεσ φορζσ τη βδομάδα 
μπαίνετε ςτο facebook;

1-3 φορζσ τθ 
βδομάδα

4-6 φορζσ τθ 
βδομάδα

Κακθμερινά

Λιγότερο από μία 
φορά τθ βδομάδα
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Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη είλαη αξθεηά δηθηπσκέλνη αθνχ κφιηο ην 9% έρεη κέρξη 100 θίινπο. Σν 

εληππσζηαθφ 37% έρεη πάλσ απφ 400 θίινπο, απνηειψληαο ηελ πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία. 

Αθνινπζνχλ  ην 21% πεξίπνπ κε 201-300 θίινπο, ην 19% κε 101-200 θίινπο θαη ε θαηεγνξία 

301-400 κε πνζνζηφ πεξίπνπ 15%. 

Γξάθεκα 7 

 

Πίλαθαο 9:πγθεληξσηηθφο πίλαθαο δεκνγξαθηθψλ: 

  Υαξαθηεξηζηηθά πρλόηεηα Πνζνζηό 

Φύιν Γπλαίθα 171 70,4% 

  Άλδξαο 72 29,6% 

    

Ζιηθία έσο 18 3 1,2% 

  18-24 68 28,0% 

  25-34 125 51,4% 

  35-44 35 14,4% 

  45-54 7 2,9% 

  55-64 5 2,1% 

  πάλσ απφ 65 0 0,0% 

    

Μνξθσηηθό επίπεδν Γεκνηηθφ 0 0,0% 

  Γπκλάζην-Λχθεην 9 3,7% 

  ΙΔΚ 12 4,9% 

  ΑΔΙ-ΑΣΔΙ 87 35,8% 

  Μεηαπηπρηαθό-Γηδαθηνξηθό 135 55,6% 

    

Αξηζκόο κειώλ λνηθνθπξηνύ 1 43 17,7% 

2,5% 6,2%

18,9%

20,6%

14,8%

37,0%

Αριθμόσ φίλων

μζχρι 50

51 με 100

101 με 200

201-300

301 με 400

πάνω από 400
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  2 43 17,7% 

  3 46 18,9% 

  4 87 35,8% 

  5 19 7,8% 

  πάλσ απφ 5 4 1,6% 

    

Δηήζην εηζόδεκα λνηθνθπξηνύ 0-5.000 51 21,0% 

  5.000-15.000 75 30,9% 

  15.000-30.000 63 25,9% 

  30.000-45.000 34 14,0% 

  45.000-60.000 15 6,2% 

  πάλσ απφ 60.000 4 1,6% 

 

ηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηνπο θίινπο ζην Facebook, ην 74,1% δήισζαλ φηη νη θίινη ηνπο 

είλαη είηε θίινη-ζπγγελείο είηε γλσζηνί ηνπο. Σν 13,6% δήισζε φηη είλαη θίινη ή ζπγγελείο 

άιισλ πνπ δελ έρνπλ ζπλαληήζεη, 9,5% άγλσζηνη απφ γθξνππ ζηα νπνία αλήθνπκε θαη νη δχν 

θαη ππήξρε θαη 5,3% πνπ δήισζε άιιν. Απ‟ φηη θαίλεηαη, νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ σο βαζηθή 

πξνυπφζεζε λα γλσξίδνπλ ηνλ άιισλ γηα λα ηνλ θάλνπλ θίιν ζην Facebook. (Πίλαθαο 10) 

  Frequency Percent 

Φίινη-πγγελείο 180 74,1 

Γλσζηνί κνπ 180 74,1 

Φίινη ή πγγελείο άιισλ πνπ 

δελ έρσ ζπλαληήζεη 

33 13,6 

Άγλσζηνη από γθξνππ ζηα νπνία 

αλνίθνπκε θαη νη δύν 

23 9,5 

Άιιν 13 5,3 

 

Πίλαθαο 11: Όηαλ κπαίλσ ζην Facebook ζπλήζσο ζπκκεηέρσ ζηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο 

(Πίλαθαο ζπρλνηήησλ ζε πνζνζηφ):  

  Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Γηαθσλώ Ούηε 

ζπκθσλώ/ 

Ούηε 

δηαθσλώ 

πκθσλώ πκθσλώ 

απόιπηα 

Υξήζε ηνπ chat 
 

10,7 9,1 20,6 35,4 24,3 

Γλσξηκίεο κε αλζξώπνπο 
 

35,0 28,8 22,6 13,2 ,4 
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πκκεηνρή ζε γθξνππ/νκάδεο 
 

5,3 12,3 30,5 39,9 11,9 

Κνηλνπνίεζε ζηνλ ηνίρν κνπ, 

θαηαζηάζεηο, ζπλδέζκνπο 

(links), θσηνγξαθίεο, βίληεν 
 

2,9 7,8 20,2 47,7 21,4 

Κνηλνπνίεζε ζηνλ ηνίρν θίισλ 

κνπ, θαηαζηάζεηο, ζπλδέζκνπο 

(links), θσηνγξαθίεο, βίληεν 
 

6,2 9,1 33,3 38,3 13,2 

ρνιηαζκόο ζε θνηλνπνηήζεηο 

θίισλ 
 

3,7 3,3 25,5 53,1 14,4 

Κνηηάδσ πξνθίι άιισλ 
 

4,1 18,5 32,9 37,4 7,0 

Γηαζθεδάδσ/ παίδσ παηρλίδηα 
 

34,6 16,0 15,2 21,4 12,8 

Κνηηάδσ πξνζθιήζεηο γηα  

Δθδειώζεηο 
 

9,9 14,8 25,5 39,1 10,7 

Απνζηνιή-  έιεγρνο ιήςεο 

κελπκάησλ 
 

1,6 1,6 9,1 48,6 39,1 

 

 Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, κε κία πξψηε καηηά, νη πην δεκνθηιείο 

δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ην πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ (πκθσλψ- πκθσλψ απφιπηα) 

θαίλεηαη λα είλαη ε «θνηλνπνίεζε ζηνλ ηνίρν κνπ», «ζρνιηαζκφο ζε θνηλνπνηήζεηο θίισλ» θαη ε 

«απνζηνιή-έιεγρνο ιήςεο κελπκάησλ». Αληίζεηα, ε ιηγφηεξν δεκνθηιήο δξαζηεξηφηεηα είλαη 

νη γλσξηκίεο αθνχ ην 35% δηαθσλεί απφιπηα ελψ ην 28,8% δηαθσλεί φηη ζπλήζσο ζπκκεηέρεη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 

ηελ εξψηεζε «Δπηζθέπηεζηε ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ;» ην 32% 

απάληεζε «Ναη», έλαληη ηνπ 68% πνπ απάληεζε «Όρη». Δλψ, ζηελ εξψηεζε «Κάλεηε «like»  ζε 

ζειίδεο ηνπ Facebook πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ» ην 28% απάληεζε «Ναη», 

έλαληη ηνπ 72% πνπ απάληεζε «Όρη». Παξαηεξνχκε φηη ιίγν ιηγφηεξν απφ ην 1/3 ηνπ δείγκαηνο 

έρεη θάλεη «like»  ζε κάξθα ηξνθίκσλ-πνηψλ, ιίγν ιηγφηεξνη απφ απηνχο πνπ έρνπλ επηζθεθζεί 

ζειίδα ηνπ Facebook πνπ αλήθεη ζε ζειίδα κάξθαο ηξνθίκσλ-πνηψλ. 
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Γξάθεκα 8 θαη 9: 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο «Πψο ελεκεξψλεζηε ζπλήζσο γηα 

ηελ χπαξμε ζειίδσλ (ηνπ Facebook) πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ». Σν 38% 

δειψλεη φηη ηηο καζαίλεη «απφ «like»  θίισλ». Απηφ δείρλεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα γίλνληαη 

«like»  απφ πνιιά άηνκα, κηα θαη είλαη ν δεκνθηιέζηεξνο ηξφπνο γηα λα γίλεη κία ζειίδα κάξθαο 

ηξνθίκσλ-πνηψλ γλσζηή. Γεχηεξνο πην δεκνθηιήο ηξφπνο ελεκέξσζεο  ηεο χπαξμεο απηψλ ησλ 

ζειίδσλ είλαη ε «δηαθήκηζε απφ άιιν κέζν φπσο ηειεφξαζε, πεξηνδηθφ θηι.» κε πνζνζηφ 26%. 

Αθνινπζεί απφ θνληά ε «δηαθήκηζε ζην Facebook» ζε πνζνζηφ 21% , ζηε ζπλέρεηα ε 

«αλαδήηεζε» κε έλα κηθξφ αιιά φρη αζήκαλην πνζνζηφ 9% θαη ηέινο ε «ζπδήηεζε κε θίινπο» 

πνπ θηάλεη ην 6%. Με ιίγα ιφγηα, ην 49% δήισζε φηη ελεκεξψλεηαη κέζα απφ ηελ πιαηθφξκα 

(είηε απφ «like»  θίισλ είηε απφ δηαθεκίζεηο) αιιά έλα κεγάιν πνζνζηφ ελεκεξψλεηαη απφ άιια 

κέζα ελεκέξσζεο. Γηα απηφ, ε πξνψζεζε ηεο ζειίδαο είλαη θαιφ λα κελ πεξηνξίδεηαη ζην 

Facebook αιιά λα ζπλδπάδεηαη κε άιια κέζα ελεκέξσζεο. 

 

 

 

 

 

32,1%

67,9%

Επιςκζπτεςτε ςελίδεσ που 
ανήκουν ςε μάρκεσ 
τροφίμων-ποτών; 

Ναι

Όχι

27,6%

72,4%

Κάνετε like ςε ςελίδεσ του 
facebook που ανήκουν ςε 
μάρκεσ τροφίμων-ποτών; 

Ναι

Όχι
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Γξάθεκα 10: 

 

Κάλεηε «like»  ζε ζειίδεο ηνπ Facebook πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ πνηώλ; 

Φχιν 

Απφ ην ζχλνιν απηψλ πνπ απάληεζαλ λαη, ην 34,3% είλαη άλδξεο θαη ην 65,7% είλαη γπλαίθεο. 

Όκσο, ην 31,9% ησλ αληξψλ θαη ην 25,7% ησλ γπλαηθψλ θάλνπλ «like»  ζε ζειίδεο πνπ αλήθνπλ 

ζε κάξθεο ηξνθίκσλ πνηψλ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη νη άλδξεο θάλνπλ «like»  ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απφ ηηο γπλαίθεο. 

Πίλαθαο 12: 

Κάλεηε «like»  ζε ζειίδεο ηνπ Facebook πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηώλ; * 

Φύιν εξσηώκελνπ Crosstabulation 

      Φύιν εξσηώκελνπ Total 

      Άλδξαο Γπλαίθα 

Κάλεηε 

«like»  ζε 

ζειίδεο 

ηνπ 

Facebook 

πνπ 

Ναη Count 23 44 67 

% within Κάλεηε «like»  

ζε ζειίδεο ηνπ 
Facebook πνπ αλήθνπλ 

ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-

πνηψλ; 

34,3% 65,7% 100,0% 

37,9%

9,5%

25,9%

5,8%

21,0%

Πωσ ενημερώνεςτε ςυνήθωσ για την φπαρξή 
ςελίδων που ανήκουν ςε μάρκεσ τροφίμων-ποτών; 

Από like φίλων

Από αναηιτθςθ

Από διαφιμιςθ ςε άλλο μζςο 
πχ. τθλεόραςθ, περιοδικό, 
διαφθμίςεισ ςτο μετρό κτλ.

Από ςυηιτθςθ με φίλουσ

Από τισ διαφθμίςεισ του 
facebook
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αλήθνπλ 

ζε κάξθεο 

ηξνθίκσλ-

πνηώλ; 

% within Φχιν 

εξσηψκελνπ 

31,9% 25,7% 27,6% 

Όρη Count 49 127 176 

% within Κάλεηε «like»  
ζε ζειίδεο ηνπ 

Facebook πνπ αλήθνπλ 

ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-

πνηψλ; 

27,8% 72,2% 100,0% 

% within Φχιν 

εξσηψκελνπ 

68,1% 74,3% 72,4% 

Total Count 72 171 243 

% within Κάλεηε «like»  

ζε ζειίδεο ηνπ 

Facebook πνπ αλήθνπλ 
ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-

πνηψλ; 

29,6% 70,4% 100,0% 

% within Φχιν 

εξσηψκελνπ 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ηιηθία 

Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο πνπ απάληεζαλ φηη θάλνπλ «like» , ην 44,8% είλαη ειηθίαο 25-34, 

ην 31,3%, 18-24  θαη ην 16,4%  35-44. Σν ππφινηπν είλαη νη ειηθίεο 45 θαη πάλσ αιιά θαη έλα 

3% θάησ απφ 18. Σν γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία αλήθεη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 25-34 κπνξεί 

λα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο δείγκαηνο αλήθνπλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ην 31,4% ηεο 

ειηθίαο 35-44 θάλνπλ «like» . Γειαδή, έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο θάλνπλ «like»  ζε ζειίδεο ηξνθίκσλ-πνηψλ.  Απηφ βέβαηα κπνξεί λα κελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ γηαηί είλαη κηθξφο ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο πνπ αλήθνπλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία.  

Πίλαθαο 13: 

Κάλεηε «like»  ζε ζειίδεο ηνπ Facebook πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηώλ; * ε πνηα ειηθηαθή 

νκάδα αλήθεηε; Crosstabulation 

      ε πνηα ειηθηαθή νκάδα αλήθεηε; Total 
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     θάησ 

από 18 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64  

Κάλεηε 

«like»  ζε 

ζειίδεο 

ηνπ 

Facebook 

πνπ 

αλήθνπλ 

ζε κάξθεο 

ηξνθίκσλ-

πνηώλ; 

Ναη Count 2 21 30 11 2 1 67 

% within 

Κάλεηε 

«like»  ζε 

ζειίδεο ηνπ 

Facebook 

πνπ αλήθνπλ 

ζε κάξθεο 
ηξνθίκσλ-

πνηψλ; 

 

3,0% 31,3% 44,8% 16,4% 3,0% 1,5% 100,0% 

% within ε 

πνηα 

ειηθηαθή 

νκάδα 

αλήθεηε; 

 

66,7% 30,9% 24,0% 31,4% 28,6% 20,0% 27,6% 

Όρη Count 1 47 95 24 5 4 176 

% within 
Κάλεηε 

«like»  ζε 

ζειίδεο ηνπ 

Facebook 

πνπ αλήθνπλ 

ζε κάξθεο 

ηξνθίκσλ-

πνηψλ; 

 

,6% 26,7% 54,0% 13,6% 2,8% 2,3% 100,0% 

% within ε 

πνηα 

ειηθηαθή 

νκάδα 
αλήθεηε; 

 

33,3% 69,1% 76,0% 68,6% 71,4% 80,0% 72,4% 

Total Count 3 68 125 35 7 5 243 

% within 

Κάλεηε 

«like»  ζε 

ζειίδεο ηνπ 

Facebook 

πνπ αλήθνπλ 

ζε κάξθεο 

ηξνθίκσλ-
πνηψλ; 

1,2% 28,0% 51,4% 14,4% 2,9% 2,1% 100,0% 

% within ε 

πνηα 

ειηθηαθή 

νκάδα 

αλήθεηε; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

Σν 26,7% απηψλ πνπ δήισζαλ φηη αλήθνπλ ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ΑΔΙ-ΑΣΔΙ έρνπλ θάλεη 

«like» ζε ζειίδεο ηξνθίκσλ-πνηψλ έλαληη ηνπ 73,3% πνπ δελ έρνπλ θάλεη. Παξνκνίσο, ην 27,6% 

πνπ δήισζαλ επίπεδν εθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθφ- Γηδαθηνξηθφ. Γειαδή ιίγν παξαπάλσ απφ ην 

1/4 φζσλ έρνπλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, θάλνπλ «like» ζε ζειίδεο ηξνθίκσλ-πνηψλ. 

Πίλαθαο 14: 

Κάλεηε «like»  ζε ζειίδεο ηνπ Facebook πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ; * ε πνην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

αλήθεηε; Crosstabulation 

      ε πνην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλήθεηε; Total 

      Γπκλάζην-

Λύθεην 

ΗΔΚ Μεηαπηπρηαθό-

Γηδαθηνξηθό 

Παλεπηζηήκην-

ΑΣΔΗ 

Κάλεηε 

«like»  ζε 

ζειίδεο 

ηνπ 

Facebook 

πνπ 

αλήθνπλ 

ζε κάξθεο 

ηξνθίκσλ-

πνηώλ; 

Ναη Count 4 3 24 36 67 

% within Κάλεηε 
«like»  ζε ζειίδεο 

ηνπ Facebook πνπ 

αλήθνπλ ζε κάξθεο 

ηξνθίκσλ-πνηψλ; 

 

6,0% 4,5% 35,8% 53,7% 100,0% 

% within ε πνην 

επίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

αλήθεηε; 

 

44,4% 25,0% 27,6% 26,7% 27,6% 

Όρη Count 5 9 63 99 176 

% within Κάλεηε 

«like»  ζε ζειίδεο 

ηνπ Facebook πνπ 

αλήθνπλ ζε κάξθεο 

ηξνθίκσλ-πνηψλ; 

 

2,8% 5,1% 35,8% 56,3% 100,0% 

% within ε πνην 

επίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

αλήθεηε; 

 

55,6% 75,0% 72,4% 73,3% 72,4% 

Total Count 9 12 87 135 243 

% within Κάλεηε 
«like»  ζε ζειίδεο 

ηνπ Facebook πνπ 

αλήθνπλ ζε κάξθεο 

ηξνθίκσλ-πνηψλ; 

 

3,7% 4,9% 35,8% 55,6% 100,0% 
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% within ε πνην 

επίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

αλήθεηε; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Κάλεηε «like»  ζε ζειίδεο ηνπ Facebook πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηώλ; 

Αλ όρη, γηα πνηνπο ιόγνπο; 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ε πιεηνςεθία (51,7%) απάληεζε φηη δελ βξίζθεη ηε ρξεζηκφηεηα λα 

θάλεη «like» ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ, ελψ ην 30,7% δελ θάλεη «like» ζε ζειίδεο πνπ αλήθνπλ 

ζε κάξθεο εηαηξηψλ, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη έλα αμηφινγν πνζνζηφ 

αηφκσλ δελ αξέζθεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην Facebook γηα ελεκέξσζε θαη επαθή κε εηαηξίεο. 

Αθφκα κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα θάλεη «like» ζε κάξθεο αιιά 

φρη ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ. Απηφ ίζσο έρεη λα θάλεη κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο θαη ηε ζρέζε 

πνπ αηζζάλνληαη φηη έρνπλ κε απηφ. Δίλαη κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ 

κειέηεο. Κάπνηνη δήισζαλ άιινπο ιφγνπο. Απηνί ήηαλ: «Γελ θάλσ «like» ζε θακία δηαθήκηζε 

γεληθά», «Γελ αζρνινχκαη», «Γηα λα κε κνπ ζηέιλνπλ δηαθεκηζηηθά» θαη «Γελ επηζθέπηνκαη 

ηέηνηεο ζειίδεο». 

Γξάθεκα 11: 

 

 

30,7

51,7

15,3

2,3

Γενικά δεν κάνω like ςε ςελίδεσ που 
ανικουν ςε μάρκεσ εταιρειών, προϊόντων 

ι υπθρεςιών

Δε βρίςκω το λόγο/χρθςιμότθτα να κάνω 
like ςε μάρκεσ τροφίμων-ποτών

Δεν ζτυχε

Άλλο

0,0 20,0 40,0 60,0

Για ποιουσ λόγουσ δεν κάνετε like;
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Πίλαθαο 15: Αλ λαη, γηα πνηνπο ιόγνπο θάλεηε «like» ζε ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο 

ηξνθίκσλ-πνηώλ; 

 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 
Γηαθσλώ 

Ούηε 

ζπκθσλώ/Ούηε 

δηαθσλώ 

πκθσλώ 
πκθσλώ 

απόιπηα 

πκκεηνρή ζε 

δηαγσληζκό 
14,9 9,0 17,9 31,3 26,9 

Φπραγσγία-

παηρλίδηα, 

εθαξκνγέο 

19,4 28,4 28,4 19,4 4,5 

Μνπ αξέζεη ε 

κάξθα 
1,5 4,5 11,9 52,2 29,9 

Δίκαη θαηαλαισηήο 

ηεο κάξθαο 
1,5 6,0 16,4 52,2 23,9 

Θέισ λα 

ελεκεξώλνκαη γηα 

λέα πξντόληα 

4,5 10,4 28,4 44,8 11,9 

Θέισ λα 

ελεκεξώλνκαη γηα 

δηαγσληζκνύο-

εθδειώζεηο-

πξνζθνξέο 

11,9 11,9 17,9 35,8 22,4 

 

Όπσο βιέπνπκε απφ ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα, ε κεγάιε πιεηνςεθία ζπκθσλεί ή ζπκθσλεί 

απφιπηα φηη θάλεη «like» ζε ζειίδεο απηνχ ηνπ είδνπο επεηδή ηνπο αξέζεη ε κάξθα θαη επεηδή 

είλαη θαηαλαισηέο ηεο κάξθαο ζε πνζνζηφ 82,1% θαη 76,1%, αληίζηνηρα (άζξνηζκα ησλ 

ζπκθσλψ, ζπκθσλψ απφιπηα). Αμηφινγν είλαη θαη ην πνζνζηφ πνπ δήισζε φηη θάλεη «like» γηα 

λα ζπκκεηάζρεη ζε δηαγσληζκφ. πγθεθξηκέλα 31,3% δήισζε φηη ζπκθσλεί θαη 26,9% φηη 

ζπκθσλεί απφιπηα, θαηαηάζζνληάο ζε θχξην ιφγν γηα λα πξνβνχλ λα γίλνπλ fans-κέιε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο. Τπάξρεη φκσο, θη έλα αμηφινγν πνζνζηφ, 14,9%, πνπ δηαθσλεί απφιπηα 

ζηνλ νξηζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκφ σο ιφγν γηα λα θάλεη «like». Αξθεηά πςειφ είλαη 

θαη ην πνζνζηφ φζσλ δηαθσλνχλ κε ηνλ νξηζκφ ηεο ςπραγσγίαο-παηρληδηψλ, εθαξκνγψλ σο 

ιφγν γηα λα θάλνπλ «like» ζε ζειίδα ηξνθίκσλ-πνηψλ. πγθεθξηκέλα, δηαθσλεί ην 28,4% ελψ ην 

19,4% δηαθσλεί απφιπηα. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 28,4% είλαη νπδέηεξν (νχηε ζπκθσλεί/ νχηε 

δηαθσλεί). πλνιηθά, 47,8% δηαθσλνχλ ή δηαθσλνχλ απφιπηα, έλαληη 23,9% πνπ ζπκθσλνχλ ή 

ζπκθσλνχλ απφιπηα. Η πξφηαζε «Θέισ λα ελεκεξψλνκαη γηα λέα πξντφληα» ζπγθεληξψλεη 
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44,8% «πκθσλψ» θαη 11,9% «πκθσλψ απφιπηα», δειαδή πάλσ απφ ηνπο κηζνχο ηνλ 

ζεσξνχλ ιφγν γηα λα θάλνπλ «like». Δλψ ην 28,4% είλαη νπδέηεξν σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξφηαζε. Σέινο, 58,2% αζξνηζηηθά ζπκθσλνχλ ή ζπκθσλνχλ απφιπηα ζηελ πξφηαζε φηη 

θάλνπλ «like» επεηδή «Θέινπλ λα ελεκεξψλνληαη γηα δηαγσληζκνχο-εθδειψζεηο, πξνζθνξέο». 

Αληίζεηα, ζπλνιηθά έλα αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 23,8% δηαθσλεί ή δηαθσλεί 

απφιπηα.  

πκπεξαζκαηηθά, νη ιφγνη «κνπ αξέζεη ε κάξθα» θαη «είκαη θαηαλαισηήο ηεο κάξθαο» 

ζπγθεληξψλνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκθσλίαο. Αθνινπζεί «ε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ» 

θαη «Θέισ λα ελεκεξψλνκαη γηα δηαγσληζκνχο-εθδειψζεηο, πξνζθνξέο». Ο πξνηεηλφκελνο 

ιφγνο «Θέισ λα ελεκεξψλνκαη γηα λέα πξντφληα» έρεη παξφκνην άζξνηζκα «πκθσλψ» θαη 

«πκθσλψ απφιπηα» κε ην «Θέισ λα ελεκεξψλνκαη γηα δηαγσληζκνχο-εθδειψζεηο, 

πξνζθνξέο» αιιά έρεη πεξηζζφηεξεο νπδέηεξεο απαληήζεηο ζε ζρέζε κε ην δεχηεξν, ην νπνίν 

έρεη αξθεηέο αξλεηηθέο (Γηαθσλψ- Γηαθσλψ απφιπηα). Σέινο, ν πξνηεηλφκελνο ιφγνο 

«ςπραγσγία-παηρλίδηα, εθαξκνγέο». Έρεη μεθάζαξε θιήζε πξνο ηηο αξλεηηθέο απαηήζεηο 47,8%  

ζναντι  23,9% θαη 28,4 νπδέηεξσλ. πλεπψο, θαίλεηαη λα κε ζεσξείηαη ηζρπξφο ιφγνο γηα λα 

θάλεη θάπνηνο «like» ζε ζειίδεο κάξθαο ηξνθίκσλ-πνηψλ. 

Δίκαη θαηαλαισηήο ησλ πξντόλησλ ηεο θάζε κάξθαο πνπ θάλσ «like»  

Η πξφηαζε «Δίκαη θαηαλαισηήο ησλ πξντφλησλ ηεο θάζε κάξθαο πνπ θάλσ «like» ζπγθέληξσζε 

ζπλνιηθά 43,3% αξλεηηθέο (δηαθσλψ απφιπηα, δηαθσλψ) θαη νπδέηεξεο (νχηε ζπκθσλψ/ νχηε 

δηαθσλψ) απαληήζεηο. Πνζνζηφ κάιινλ κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ ίζσο πεξίκελε θαλείο. Απηφ 

είλαη κία έλδεημε φηη αλ θάπνηνο θάλεη «like» ζε κία ζειίδα δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη 

θαηαλαιψλεη ην πξντφλ. (Γξάθεκα 12) 
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ηελ εξψηεζε: «Παξαθνινπζείηε δεκνζηεύζεηο ηεο κάξθαο;» ην 64,2% απάληεζε Ναη έλαληη 

ηνπ 35,8% πνπ απάληεζε Όρη. Γειαδή, έλαο κεγάινο αξηζκφο κειψλ ηεο ζειίδαο, παξαθνινπζεί 

ηηο δεκνζηεχζεηο ηεο. 

Έρεηε θάλεη «like» ζε δεκνζηεύζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο; 

Σα 67,2% απάληεζε «Ναη» έλαληη ηνπ 32,8% πνπ απάληεζε «Όρη». Παξαηεξνχκε φηη ην 

πνζνζηφ πνπ απάληεζε φηη θάλεη «like»  ζε δεκνζηεχζεηο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο ηνπ είδνπο, 

είλαη ιίγν κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ δήισζε φηη παξαθνινπζεί ηηο δεκνζηεχζεηο. Απηφ ίζσο 

ζεκαίλεη φηη άζρεηα κε ην αλ παξαθνινπζνχλ ή φρη ζπζηεκαηηθά ηε ζειίδα, αλ ηνπο αξέζεη κία 

δεκνζίεπζε πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηελ αξρηθή ηνπο ζειίδα, ζα θάλνπλ «like». 

Γξάθεκα 13 θαη 14: 

 

 

4,5
13,4

25,4
41,8

14,9

Διαφωνώ 
απόλυτα

Διαφωνώ Οφτε 
ςυμφωνώ/ 

Οφτε διαφωνώ

υμφωνώ υμφωνώ 
απόλυτα

Δίκαη θαηαλαισηήο ησλ πξντόλησλ ηεο θάζε κάξθαο 

πνπ θάλσ like

64,2%

35,8%

Παρακολουθείτε τισ 
δημοςιεφςεισ τησ μάρκασ;

Ναι

Όχι 67,2%

32,8%

Ζχετε κάνει like ςε δημοςιεφςεισ 
τησ ςυγκεκριμζνησ μάρκασ;

Ναι

Όχι
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Έρεηε θάλεη θνηλνπνίεζε δεκνζηεύζεσλ ηεο κάξθαο (πρ. εηθόλσλ, πξνηάζεσλ) ζε άιινπο ή 

ζηνλ ηνίρν ζαο;  

ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά είλαη αληίζηξνθα ηεο πξνεγνχκελεο 

αθνχ ην 28,4% δήισζε «Ναη» έλαληη ηνπ 71,6% πνπ δήισζε «Όρη».  

Γξάθεκα 15: 

 

Καηαλαιώλεηε ηα πξντόληα ηεο κάξθαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο; 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο έρνπλ ελδηαθέξνλ δηφηη αλαθεξφκαζηε ζε 

θαηαλαισηά αγαζά, δειαδή αγαζά πνπ έρνπλ κηθξή δηάξθεηα δσήο. πλήζσο, ηα πξντφληα απηά 

ηα θαηαλαιψλνπκε ζπρλά θαη απνηεινχλ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ marketing είλαη λα απμεζεί ε θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ κηαο κάξθαο. ηελ εξψηεζε απηή, 

νη πεξηζζφηεξνη, ζπγθεθξηκέλα 46,3%,  απάληεζαλ φηη θαηαλαιψλνπλ ην πξντφλ ιηγφηεξν απφ 

κία θνξά ηε βδνκάδα. Δλψ ην 41,8% δήισζε φηη θαηαλαιψλεη ηα πξντφληα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κάξθαο 1-2 θνξέο ηε βδνκάδα. Με άιια ιφγηα, ε κεγάιε πιεηνςεθία δελ είλαη ζπρλνί 

θαηαλαισηέο ηεο κάξθαο πνπ έρνπλ θάλεη «like». Σα εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη  είλαη αλ πξφθεηηαη 

γηα  έλα πξντφλ πνπ θαηαλαιψλνπλ πξάγκαηη ηφζεο ιίγεο θνξέο κέζα ζηε βδνκάδα ή ην κήλα ή 

κήπσο θαηαλαιψλνπλ θαη άιιεο κάξθεο απηνχ ηνπ πξντφληνο. 

 

 

 

28,4%

71,6%

Ζχετε κάνει κοινοποίηςη δημοςιεφςεων τησ 
μάρκασ (πχ. εικόνων, προτάςεων) ςε άλλουσ ή 

ςτον τοίχο ςασ;

Ναι

Όχι
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Γξάθεκα 16: 

 

Γξάθεκα 17: 

 

Με κία πξψηε καηηά ζην παξαπάλσ ξαβδφγξακκα, παξαηεξνχκε φηη ηα κέιε (fans) είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη ζε πςειφ βαζκφ αθνχ θαη γηα ηηο ηξεηο παξακέηξνπο (εκθάληζε, χθνο, 

πεξηερφκελν) ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνληαη ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 4, γηα ηνλ κηζφ 

ζρεδφλ πιεζπζκφ ηνπ δείγκαηνο, θαη αθνινπζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 5 (πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνο). Θα κπνξνχζακε ζπλεπψο λα πνχκε φηη πάλσ απφ ηνπο κηζνχο αμηνινγνχλ 

ζεηηθά ηε ζειίδα ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. Πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην εθθξάδνληαη νπδέηεξα σο πξνο 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο αθνχ ην 19,4% ην 23,9% θαη ην 25,4%  βαζκνιφγεζαλ κε 3 ην χθνο, ην 

πεξηερφκελν θαη ηελ εκθάληζε, αληίζηνηρα, ηεο ζειίδαο επηινγήο ηνπο. Καλέλαο δελ έρεη 

δειψζεη «θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο» ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ην 1, ελψ ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 2 

41,8

7,5

46,3

3,0 1,5

1-2 φορζσ τθ 
βδομάδα

3-5 φορζσ τθ 
βδομάδα

Λιγότερο από 
μία φορά τθ 

βδομάδα

Πάνω από 5 
φορζσ

Ποτζ

Καταναλώνετε τα προϊόντα τησ μάρκασ τησ 
ςυγκεκριμζνησ ςελίδασ;

3,0

23,9

46,3

26,9

7,5

19,4

49,3

23,9

1,5

25,4

46,3

26,9

2

3

4

5

Αξιολόγηςη ςελίδασ

Εμφάνιςθ Υφοσ Περιεχόμενο
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ζπγθεληξψλεη πνζνζηά πνπ θάησ απφ 5% κε εμαίξεζε ην «χθνο» πνπ ζπγθεληξψλεη 7,5%. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη αλ θαη ιίγνη, ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ην χθνο ηεο  

Γξάθεκα 18: 

 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζειίδσλ παξαηεξνχκε φηη πάιη 

δελ έρεη δειψζεη θάπνηνο «θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο». Ο βαζκφο 2 έρεη ζπγθεληξψζεη ρακειφ 

πνζνζηφ θάησ απφ 5%. Κη εδψ ν βαζκφο 4 θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά. 

Σν «χθνο επηθνηλσλίαο» έρεη ζπγθεληξψζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ην 44,8%, ε 

«παξερφκελε πιεξνθφξεζε» ην 43,3%, ε «ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο» ην 41,8% θαη ην «επίπεδν 

εμππεξέηεζεο» ην 44,8%. Όκσο, ε «παξερφκελε πιεξνθφξεζε» θαη ε «ηαρχηεηα 

αληαπφθξηζεο» ζπγθεληξψλνπλ πςειά πνζνζηά ζην βαζκφ 3, ηεο ηάμεσο ηνπ 38,8% θαη 40,3% 

αληίζηνηρα. πγθεληξσηηθά, πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο (βαζκνί 4 θαη 5)  δήισζε ην 70,2% γηα 
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Αξιολόγηςη διαχειριςτών

Υφοσ επικοινωνίασ Παρεχόμενθ πλθροφόρθςθ Σαχφτθτα ανταπόκριςθσ Επίπεδο εξυπθρζτθςθσ
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ην χθνο επηθνηλσλίαο, 68,7% γηα «παξερφκελε πιεξνθφξεζε», 58,2% γηα ηελ «ηαρχηεηα 

επηθνηλσλίαο» θαη 55,2% γηα «επίπεδν εμππεξέηεζεο».  

 

4.2 Κιίκαθεο 
 

Πξηλ δεκηνπξγεζνχλ νη θιίκαθεο WOM θαη Brand loyalty, ειέγρζεθε αλ ππάξρεη εζσηεξηθή 

ζπλνρή ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ θιίκαθα. 

Η θιίκαθα WOM έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο Zeithaml, Berry, & Parasuraman (1996) θαη 

απνηειείηαη απφ 3 ζηνηρεία. Η θιίκαθα ηνπ Brand loyalty πξνέξρεηαη απφ ηελ εξγαζία ησλ M. 

Laroche et al, (2013) ζηελ νπνία έρνπλ πξνζηεζεί θαη δχν ζηνηρεία απφ ηελ εξγαζία ησλ Cemal 

Zehir et al, (2011). 

Ο έιεγρνο ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο  πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν Cronbach‟s Alpha. Γηα λα 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ε θιίκαθα, ζα πξέπεη ν ζπληειεζηήο Cronbach‟s Alpha λα είλαη α> 0,70. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ WOM εκθάληζαλ α=0,847> 0,70 θαη 

ηνπ Brand loyalty α=0,840> 0,70. Θεσξείηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο έλα πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ 

Cronbach‟s Alpha θαη ζπλεπψο, νη θιίκαθεο είλαη αμηφπηζηεο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ. 

Πίλαθαο 15: WOM 

Scale: ALL VARIABLES 3items 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 67 27,6 

Excluded
a
 176 72,4 

Total 243 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,847 3 
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Πίλαθαο 16:  Brand loyalty 

Scale: ALL VARIABLES 5 items 

 

 

 

 

 

 

4.3 Αλάιπζε ANOVA 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλάιπζεο, νη κεηαβιεηέο ρξεηάζηεθε λα επαλαθσδηθνπνηεζνχλ εμαηηίαο 

κηθξνχ αξηζκνχ παξαηεξήζεσλ ζε θάπνηεο απφ ηηο επηινγέο ησλ εξσηήζεσλ. 

Αλάιπζε ANOVA κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ αξηζκόο θίισλ θαη  WOM θαη Brand loyalty 

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ αξηζκφο θίισλ (αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή), κε ηηο κεηαβιεηέο WOM Brand loyalty (εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο) 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ANOVA. Γηαπηζηψζεθε ινηπφλ φηη ν αξηζκφο ησλ θίισλ δελ 

επεξεάδεη ηηο δχν εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο αθνχ (F=0,143, df=2, p>0,05) γηα WOM θαη 

(F=1,970, df=2, p>0,05) γηα Brand loyalty. Γειαδή ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ησλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ είλαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.  

Πίλαθαο 17: 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Word of mouth 

Between Groups 1,680 2 ,840 ,143 ,867 

Within Groups 376,798 64 5,887   

Total 378,478 66    

Brand loyalty 

Between Groups 74,830 2 37,415 1,970 ,148 

Within Groups 1215,617 64 18,994   

Total 1290,448 66    

 

Case Processing Summary 

 N % 

 Cases 

Valid 67 27,6 

   

Excluded
a
 176 72,4 

Total 243 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,840 5 
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Αλάιπζε ANOVA κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο θαη WOM θαη 

Brand loyalty. 

ηε ζπλέρεηα κειεηήζεθε ε ζρέζε ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ WOM θαη Brand loyalty κε 

ηελ αλεμάξηεηε ειηθηαθή θαηεγνξία. Καη πάιη ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηεο κεηαβιεηήο WOM δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθνχ (F= 1,503, df=2, p>0,05). Αληίζεηα, ε δηαθνξά ζηνπο κέζνπο 

ηεο κεηαβιεηήο Brand loyalty θαίλεηαη λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθνχ (F=4,456, df=2, 

p<0,05). Γειαδή ε ειηθία επεξεάδεη ηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα.  

Πίλαθαο 18: 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Word of mouth 

Between Groups 16,984 2 8,492 1,503 ,230 

Within Groups 361,494 64 5,648   

Total 378,478 66    

Brand loyalty 

Between Groups 157,735 2 78,867 4,456 ,015 

Within Groups 1132,713 64 17,699   

Total 1290,448 66    

 

Αλάιπζε ANOVA κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη WOM θαη 

Brand loyalty. 

Με νξηζκέλε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη εμαξηεκέλεο ηηο WOM θαη 

Brand loyalty, δηαπηζηψζεθε φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο δελ επεξεάδεη ηηο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο αθνχ (F= 0,873, df=2, p>0,05) γηα WOM θαη (F= 0,252, df=2, p>0,05) γηα Brand 

loyalty. 

Πίλαθαο 19: 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Word of mouth 

Between Groups 10,049 2 5,025 ,873 ,423 

Within Groups 368,429 64 5,757   

Total 378,478 66    

Brand loyalty 

Between Groups 10,077 2 5,038 ,252 ,778 

Within Groups 1280,371 64 20,006   

Total 1290,448 66    
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Αλάιπζε ANOVA κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ πηζαλόηεηα πξόηαζεο ζειίδαο ζε θίιν WOM 

θαη Brand loyalty.  

Αθνινχζεζε ε κειέηε ηεο ζρέζεο ησλ κεηαβιεηψλ «πξφηαζε ζειίδαο ζε θίιν» πνπ νξίζηεθε σο 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, κε ηηο κεηαβιεηέο WOM θαη Brand loyalty πνπ νξίζηεθαλ σο 

αλεμάξηεηεο. Πάληα κε ηελ αλάιπζε ANOVA δηαπηζηψζεθε φηη ε πηζαλφηεηα λα πξφηεηλε ηε 

ζειίδα ζε έλα θίιν επεξεάδεη ην WOM αθνχ (F= 2,612 df=4, p<0,05). Δπίζεο, ε δηαθνξά ζηνπο 

κέζνπο ηεο κεηαβιεηήο WOM βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κηα θαη (F= 3,864 df=4, 

p<0,05). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πφζν πηζαλφ είλαη λα πξνηείλεη θάπνηνο κία ζειίδα ζε έλα θίιν 

ηνπ επεξεάδεη ην Brand loyalty. 

Πίλαθαο 20: 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Word of mouth 

Between Groups 54,575 4 13,644 2,612 ,044 

Within Groups 323,902 62 5,224   

Total 378,478 66    

Brand loyalty 

Between Groups 257,510 4 64,377 3,864 ,007 

Within Groups 1032,938 62 16,660   

Total 1290,448 66    

 

ηε ζπλέρεηα, κειεηήζεθε ε ζρέζε ησλ WOM θαη Brand loyalty κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο νη ρξήζηεο θάλνπλ «like»  ζε ζειίδεο ηξνθίκσλ/πνηψλ. 

Αλάιπζε ANOVA κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ «πκκεηνρή ζε δηαγσληζκό» WOM θαη Brand 

loyalty.  

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «πκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ» 

(αλεμάξηεηε κεηαβιεηή), κε ηηο κεηαβιεηέο WOM Brand loyalty (εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο) 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ANOVA. Γηαπηζηψζεθε ινηπφλ φηη ε επηινγή λα θάλεη θάπνηνο 

«like» γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε δηαγσληζκφ δελ επεξεάδεη ηηο δχν εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο αθνχ 

(F=0,711, df=2, p>0,05) γηα WOM θαη (F=0,166, df=2, p>0,05) γηα Brand loyalty. Γειαδή ε 

δηαθνξά ησλ κέζσλ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ είλαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο.  
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Πίλαθαο 21: 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Word of mouth 

Between Groups 8,221 2 4,111 ,711 ,495 

Within Groups 370,256 64 5,785   

Total 378,478 66    

Brand loyalty 

Between Groups 6,671 2 3,335 ,166 ,847 

Within Groups 1283,777 64 20,059   

Total 1290,448 66    

 

Αλάιπζε ANOVA κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ «Φπραγσγία-παηρλίδηα-εθαξκνγέο» WOM θαη 

Brand loyalty.  

ηε ζπλέρεηα κειεηήζεθε ε ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ «ςπραγσγία, παηρλίδηα, εθαξκνγέο» πνπ 

νξίζηεθε σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, κε ηηο κεηαβιεηέο WOM θαη Brand loyalty πνπ νξίζηεθαλ 

σο εμαξηεκέλεο. Πάληα κε ηελ αλάιπζε ANOVA δηαπηζηψζεθε φηη ε κεηαβιεηή «ςπραγσγία, 

παηρλίδηα, εθαξκνγέο» επεξεάδεη ην WOM αθνχ (F= 3,799 df=2, p<0,05). Δπίζεο, ε δηαθνξά 

ζηνπο κέζνπο ηεο κεηαβιεηήο Brand loyalty βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κηα θαη (F= 

5,325 df=2, p<0,05). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε κεηαβιεηή «ςπραγσγία, παηρλίδηα, εθαξκνγέο» 

επεξεάδεη ηφζν ην WOM φζν θαη ην Brand loyalty. 

Πίλαθαο 22: 

                                                                            ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Word of 

mouth 

Between 

Groups 
40,163 2 20,082 3,799 ,028 

Within Groups 338,314 64 5,286   

Total 378,478 66    

Brand loyalty 

Between 

Groups 
184,094 2 92,047 5,325 ,007 

Within Groups 1106,354 64 17,287   

Total 1290,448 66    



57 
 

Αλάιπζε ANOVA κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ «Μνπ αξέζεη ε κάξθα» WOM θαη Brand 

loyalty.  

 

Έπεηηα, κειεηήζεθε ε ζρέζε ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ WOM θαη Brand loyalty κε ηελ 

αλεμάξηεηε «Μνπ αξέζεη ε κάξθα». Η δηαθνξά ησλ κέζσλ ηεο κεηαβιεηήο WOM είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κηα θαη (F= 3,276, df=2, p<0,05). Αληίζεηα, ε δηαθνξά ζηνπο κέζνπο ηεο 

κεηαβιεηήο Brand loyalty δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθνχ (F=1,793, df=2, p>0,05). 

Γειαδή ην λα αξέζεη ε κάξθα ζε θάπνηνλ επεξεάδεη ην WOM αιιά φρη ην Brand loyalty. ηε 

ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θαη κεηά ηελ αλαθσδηθνπνίεζε ην ζχλνιν ζηε λέα 

κεηαβιεηή πνπ αθνξνχζε ηφζν ηηο αξλεηηθέο απαληήζεηο φζν θαη ηηο νπδέηεξεο, ήηαλ κηθξφ (4 

θαη 8 αληίζηνηρα) θαη ζπλεπψο ηα ζπκπεξάζκαηα παξνπζηάδνληαη κε θάζε επηθχιαμε. 

Πίλαθαο 23: 

                                                                               ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Word of 

mouth 

Between 

Groups 
35,144 2 17,572 3,276 ,044 

Within Groups 343,334 64 5,365   

Total 378,478 66    

Brand loyalty 

Between 

Groups 
68,466 2 34,233 1,793 ,175 

Within Groups 1221,982 64 19,093   

Total 1290,448 66    

 

Αλάιπζε ANOVA κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ «Δίκαη θαηαλαισηήο ηεο κάξθαο» WOM θαη 

Brand loyalty.  

Αθνινχζεζε ε κειέηε ηεο ζρέζεο ησλ κεηαβιεηψλ «είκαη θαηαλαισηήο ηεο κάξθαο» πνπ 

νξίζηεθε σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, κε ηηο κεηαβιεηέο WOM θαη Brand loyalty πνπ νξίζηεθαλ 

σο αλεμάξηεηεο. Καη πάιη κε  ηελ αλάιπζε ANOVA δηαπηζηψζεθε φηη ε δήισζε θάλσ «like»  

επεηδή «είκαη θαηαλαισηήο ηεο κάξθαο» επεξεάδεη ηζρπξά ην WOM αθνχ (F= 5,913 df=2, 

p<0,05). Δπίζεο, ε δηαθνξά ζηνπο κέζνπο ηεο κεηαβιεηήο Brand loyalty βξέζεθε λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κηα θαη (F= 3,725 df=2, p<0,05). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην λα είλαη θάπνηνο 

θαηαλαισηήο ηεο κάξθαο επεξεάδεη ηφζν ην WOM φζν θαη ην Brand loyalty. Απηφ είλαη θάηη 
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πνπ θαίλεηαη ινγηθφ αιιά φπσο θαη ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε, νη αξλεηηθέο απαληήζεηο είραλ 

πνιχ κηθξφ πιεζπζκφ (5) νπφηε ην απνηέιεζκα κπνξεί λα έρεη επεξεαζηεί. 

Πίλαθαο 24: 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Word of 

mouth 

Between 

Groups 
59,029 2 29,514 5,913 ,004 

Within Groups 319,449 64 4,991   

Total 378,478 66    

Brand loyalty 

Between 

Groups 
134,569 2 67,284 3,725 ,029 

Within Groups 1155,879 64 18,061   

Total 1290,448 66    

 

Αλάιπζε ANOVA κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ «Θέισ λα ελεκεξώλνκαη γηα λέα πξντόληα» 

WOM θαη Brand loyalty.  

Με νξηζκέλε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηε δήισζε «Θέισ λα ελεκεξψλνκαη γηα λέα πξντφληα» θαη 

εμαξηεκέλεο ηηο WOM θαη Brand loyalty, δηαπηζηψζεθε φηη δελ επεξεάδεη ηηο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο αθνχ (F= 0,073, df=2, p>0,05) γηα WOM θαη (F= 0,201, df=2, p>0,05) γηα Brand 

loyalty. 

Πίλαθαο  25: 

                                                                       ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Word of 

mouth 

Between 

Groups 
29,746 2 14,873 2,730 ,073 

Within Groups 348,732 64 5,449   

Total 378,478 66    

Brand loyalty 

Between 

Groups 
63,100 2 31,550 1,645 ,201 

Within Groups 1227,347 64 19,177   
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Total 1290,448 66    

 

Αλάιπζε ANOVA κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ «Θέισ λα ελεκεξώλνκαη γηα δηαγσληζκνύο 

εθδειώζεηο πξνζθνξέο» WOM θαη Brand loyalty.  

Σέινο, γηα λα κειεηεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «ζέισ λα ελεκεξψλνκαη γηα 

δηαγσληζκνχο, εθδειψζεηο, πξνζθνξέο» (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή), κε ηηο κεηαβιεηέο WOM 

Brand loyalty (εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο) πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ANOVA. Γηαπηζηψζεθε 

απφ ηελ αλάιπζε, φηη ε κεηαβιεηή «ζέισ λα ελεκεξψλνκαη γηα δηαγσληζκνχο, εθδειψζεηο, 

πξνζθνξέο», δελ επεξεάδεη ηηο δχν εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο αθνχ (F=1,218, df=2, p>0,05) γηα 

WOM θαη (F=0,867 df=2, p>0,05) γηα Brand loyalty. Γειαδή ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ησλ 

εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ είλαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.  

Πίλαθαο 26: 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Word of 

mouth 

Between 

Groups 
13,880 2 6,940 1,218 ,303 

Within Groups 364,598 64 5,697   

Total 378,478 66    

Brand loyalty 

Between 

Groups 
34,038 2 17,019 ,867 ,425 

Within Groups 1256,410 64 19,631   

Total 1290,448 66    

 

4.4 Σ-TEST 
 

Η αλάιπζε απηή κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κίαο θαη ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ ήηαλ άλσ 

ησλ 30 θαη παξνπζίαδαλ κηθξή αληζνθαηαλνκή. 

Φύιν 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί θαηά πφζνλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

θχινπ ησλ εξσηεζέλησλ θαη ησλ WOM θαη Brand loyalty, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλάιπζε t-
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test. Απφ ηελ αλάιπζε δηαπηζηψζεθε φηη κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο WOM θαη ηνπ θχινπ, θαζψο 

θαη κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο Brand loyalty θαη θχινπ εξσηεζέλησλ, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κηαο θαη (sig.=0.877>0.05) γηα WOM θαη (sig.=0.225>0.05) γηα Brand 

loyalty. 

Πίλαθαο 27: 

 

Παξαθνινπζείηε ηηο δεκνζηεύζεηο ηεο κάξθαο; 

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε θαηά πφζν ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

απάληεζεο ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο κάξθαο κε ην 

WOM θαη Brand loyalty. Δδψ παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο ζειίδαο θαη ηνπ Brand loyalty αθνχ (Sig. (2-

tailed)=0,009<0,05). Γειαδή ε παξαθνινχζεζε ησλ ζειίδσλ δηαθνξνπνηεί ηελ αθνζίσζε ζηε 

κάξθα. Απφ ηελ άιιε είλαη νξηαθά κε ζεκαληηθή ε δηαθνξά κε ην WOM αθνχ (Sig. (2-

tailed)=0,06>0,05). 

 Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Word of 

mouth 

 

Equal variances 

assumed 
,258 ,613 -,156 65 ,877 -,097 ,621 -1,337 1,143 

Equal variances 

not assumed 

  

-,161 

48,

62

2 

,873 -,097 ,602 -1,308 1,114 

Brand 

loyalty 

 

Equal variances 

assumed 
,759 ,387 1,224 65 ,225 1,387 1,133 -,876 3,651 

Equal variances 

not assumed 

  

1,207 

43,

08

1 

,234 1,387 1,149 -,930 3,705 
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Πίλαθαο 28: 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Word of 

mouth 

Equal 

variances 

assumed 

,302 ,584 1,916 65 ,060 1,146 ,598 -,048 2,341 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1,954 50,482 ,056 1,146 ,587 -,032 2,324 

Brand 

loyalty 

Equal 

variances 

assumed 

,134 ,715 2,689 65 ,009 2,896 1,077 ,745 5,047 

Equal 

variances not 

assumed 

  

2,666 46,499 ,011 2,896 1,086 ,710 5,082 

 

Έρεηε θάλεη «like»  ζε δεκνζηεύζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο; 

Αθνινχζεζε ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο ηεο θίλεζεο λα θάλνπλ νη εξσηψκελνη «like»  ζε δεκνζίεπζε 

ηεο κάξθαο θαη WOM θαη Brand loyalty. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαπηζηψζεθε φηη 

δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ WOM θαη Brand loyalty κε 

ηελ κεηαβιεηή «like» ζε δεκνζηεχζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο.  

Πίλαθαο 29: 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 
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F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Word of 

mouth 

Equal 

variances 

assumed 

,018 ,894 1,229 65 ,224 ,763 ,621 -,477 2,002 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1,215 
40,59

3 
,231 ,763 ,628 -,505 2,030 

Brand 

loyalty 

Equal 

variances 

assumed 

,691 ,409 1,330 65 ,188 1,521 1,144 -,763 3,805 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1,364 
44,61

1 
,179 1,521 1,115 -,726 3,768 

 

Έρεηε θάλεη θνηλνπνίεζε δεκνζηεύζεσλ ηεο κάξθαο (πρ. εηθόλσλ, πξνηάζεσλ) ζε άιινπο ή 

ζηνλ ηνίρν ζαο; 

Σέινο, ειέγρζεθε αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ θνηλνπνίεζε 

δεκνζηεχζεσλ ηεο κάξθαο ζε άιινπο ή ζηνλ ηνίρν ηνπο θαη ηεο κεηαβιεηέο WOM θαη Brand 

loyalty. Η ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηε 

WOM αθνχ (Sig. (2-tailed)=0,246>0,05). Όκσο, παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε 

ηελ κεηαβιεηή Brand loyalty αθνχ (Sig. (2-tailed)=0,047<0,05). πλεπψο, ε θνηλνπνίεζε 

δεκνζηεχζεσλ ηεο κάξθαο επεξεάδεη ην Brand loyalty. 

Πίλαθαο 30: 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
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ce Lower Upper 

Word of 

mouth 

Equal 

variances 

assumed 

,093 ,762 
1,17

1 
65 ,246 ,758 ,647 -,535 2,050 

Equal 

variances not 

assumed 

  
1,23

4 

37,1

14 
,225 ,758 ,614 -,486 2,001 

Brand 

loyalty 

Equal 

variances 

assumed 

,541 ,465 
2,02

1 
65 ,047 2,367 1,171 ,028 4,707 

Equal 

variances not 

assumed 

  
1,97

9 

31,7

24 
,057 2,367 1,196 -,070 4,804 

 

Κεθάιαην 5: πκπεξάζκαηα 

 

5.1 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 
 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λεαληθφ, αθνχ 29,2% είλαη 

24 εηψλ θαη θάησ, ελψ 51,4% είλαη 25-34. Πεξίπνπ 7 ζηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο ήηαλ γπλαίθεο. 

Δπίζεο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο είλαη πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (55,6% 

δήισζαλ Παλεπηζηήκην-ΑΣΔΙ θαη 35,8% Μεηαπηπρηαθφ-Γηδαθηνξηθφ) θαη είλαη κέιε 

λνηθνθπξηψλ κε ρακειφ πξνο κέηξην εηήζην εηζφδεκα (78,1% ηνπ δείγκαηνο ζπγθεληξψλνπλ νη 

εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο απφ 0-30.000€).  

Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Facebook, ε κεγάιε πιεηνςεθία (77%) κπαίλεη θαζεκεξηλά ζηελ 

πιαηθφξκα ελψ απφ ηνπο ππφινηπνπο, νη πεξηζζφηεξνη κπαίλνπλ 4-6 θνξέο ηε βδνκάδα. 

πλεπψο, ην Facebook θαίλεηαη, κε βάζε ην δείγκα, λα απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ 

Διιήλσλ ρξεζηψλ, αλαβαζκίδνληαο ην ξφιν ηνπ ζην marketing, αθνχ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

θαζεκεξηλήο θαη άκεζεο επαθήο κε ην θνηλφ. Η ρξεζηκφηεηά ηνπ ζην marketing, εληζρχεηαη θη 

απφ ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ ηα 3/4 δειψλνπλ φηη έρνπλ πάλσ απφ 200 θίινπο. Μάιηζηα, έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 37% δήισζε φηη έρεη πάλσ απφ 400 θίινπο, δειαδή αξθεηά 

πάλσ απφ ηνλ κέζν παγθφζκην ρξήζηε, ν νπνίνο έρεη 229 θίινπο (ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα 
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ηεο embracedisruption.com). Απηφ ζεκαίλεη φηη νπνηαδήπνηε δεκφζηα αιιειεπίδξαζε κε ηε 

ζειίδα ηεο κάξθαο φπσο «like»  ζε κία δεκνζίεπζε, κπνξεί λα γίλεη νξαηή απφ πνιιά άηνκα θαη 

έηζη ην πξντφλ λα δηαδνζεί.  

Σν πνζνζηφ πνπ δήισζε φηη έρεη θάλεη «like»  ζε ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ 

πνηψλ, απνηειεί ιίγν ιηγφηεξν απφ ην 1/3 ηνπ δείγκαηνο (28%) δίλνληαο έλδεημε γηα κέηξην 

βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απέλαληη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαιπηηθφηεξα, έλα αμηφινγν πνζνζηφ 

καζαίλεη γηα ηελ χπαξμε ηεο ζειίδαο κάξθαο ηξνθίκσλ-πνηψλ ζην Facebook κέζσ «like»  θίισλ 

θαη ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξν έρνπλ κεγάιν αξηζκφ θίισλ, φζν πεξηζζφηεξα 

«like»  ππάξρνπλ ζε κία ζειίδα, ηφζν πεξηζζφηεξνη καζαίλνπλ γηα απηή, θάπνηνη απφ ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα θάλνπλ «like» , απμάλνληαο κε ηε ζεηξά ηνπο ηνλ αξηζκφ. χκθσλα κάιηζηα 

κε ηελ Erdogmus et al (2012) ε δεκνθηιία ηνπ πεξηερνκέλνπ αλάκεζα ζε θίινπο κπνξεί λα 

απμήζεη ηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα πεξάζεη απαξαηήξεην, φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί, ην γεγνλφο φηη ε δηαθήκηζε απφ άιιν κέζν απνηειεί ηνλ δεχηεξν πην δεκνθηιή 

ηξφπν ελεκέξσζεο. Γηα απηφ, ε πξνψζεζε ηεο ζειίδαο είλαη θαιφ λα κελ πεξηνξίδεηαη ζην 

Facebook αιιά λα ζπλδπάδεηαη κε άιια κέζα ελεκέξσζεο.  

Με θάζε επηθχιαμε, αθνχ ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο είλαη κηθξφο, θαίλεηαη φηη, αλεμαξηήησο 

ειηθίαο (κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ην 

Facebook, ζην δείγκα ειηθίαο κέρξη 44) ππάξρεη παξφκνηα δξαζηεξηφηεηα σο πξνο ηα «like»  ζε 

κία ζειίδα κάξθαο ηξνθίκνπ-πνηνχ. πλεπψο, αθφκα θαη νη εηαηξίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε ιίγν 

κεγαιχηεξεο ειηθίεο απφ ηα 24 δε ρξεηάδεηαη λα πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ 

θνηλνχ ηνπο.  

Απαξαηήξεην δελ πξέπεη λα πεξάζεη ην γεγνλφο φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 51,7% δε βξίζθεη 

ρξεζηκφηεηα λα θάλεη «like» ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ. Απηφ ίζσο έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο 

φηη κηιάκε γηα θαηαλαισηά πξντφληα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία fast moving consumer goods. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηα πξντφληα απηά είλαη ζπλήζσο ρακειήο αλάκεημεο. Τπάξρνπλ 

ζεκαληηθέο ελδείμεηο φηη νη θαηαλαισηέο έρνπλ ρακειή αλάκεημε ζηα πεξηζζφηεξα ρακεινχ 

θφζηνπο πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ ζπρλά (Kotler, 2003).  
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Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θάλνπλ «like» , φπσο είδακε νη πην δεκνθηιείο είλαη 

φηη «κνπ αξέζεη ε κάξθα», «είκαη θαηαλαισηήο ηεο κάξθαο» θαη κε κηθξή δηαθνξά αθνινπζνχλ 

νη «ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο» θαη «ζέισ λα ελεκεξψλνκαη γηα δηαγσληζκνχο-εθδειψζεηο, 

πξνζθνξέο». πλεπψο, ε θίλεζε ησλ εηαηξηψλ λα θάλνπλ θαηά θαηξνχο δηαγσληζκνχο θαίλεηαη 

λα έρεη απνηέιεζκα ζηε ζπγθέληξσζε «like»  αθνχ απνηειεί δεκνθηιή ιφγν γηα ηελ ελ ιφγσ 

θίλεζε. Δπίζεο, νη πξνσζεηηθέο δξάζεηο φπσο είλαη λένη δηαγσληζκνί, εθδειψζεηο θαη 

πξνζθνξέο, θαίλεηαη λα απνηεινχλ ζεκαληηθφ δέιεαξ γηα λα θάλεη θάπνηνο «like» . Φαίλεηαη 

ινηπφλ, φηη είλαη θαιφ λα ππάξρνπλ θαηά θαηξνχο πξνζθνξέο ή λένη δηαγσληζκνί πνπ ζα 

αθνξνχλ κφλν φζνπο θάλνπλ «like», ψζηε λα ηνπο δίλνπλ ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ ζε κία 

μερσξηζηή θαηεγνξία θαη ππάξρεη επηβξάβεπζε γηα ηελ επηινγή ηνπο λα έρνπλ θάλεη «like»  ζηε 

ζειίδα. Δμάιινπ, ζηνπο αλζξψπνπο αξέζεη λα αηζζάλνληαη μερσξηζηνί (Mangold & Faulds, 

2009). Σν επφκελν δεκνθηιέζηεξν θίλεηξν έρεη λα θάλεη κε ηελ ελεκέξσζε γηα λέν πξντφλ. Απφ 

ηελ άιιε, νη εθαξκνγέο θαη ην θίλεηξν ηεο ςπραγσγίαο δε θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηφζν ηζρπξφ 

θίλεηξν γηα «like». Απηφ φκσο, δε ζεκαίλεη φηη δελ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ζρέζεο κε ηνπο θαηαλαισηέο φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλάισζε, ππήξμαλ δχν εξσηήζεηο πνπ πξνζπάζεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηε 

ζρέζε πνπ κπνξεί λα έρεη κε ηελ επηινγή λα θάλνπλ «like»  ζε ζειίδα κάξθαο ηξνθίκσλ-πνηψλ.  

ηελ εξψηεζε αλ θαηαλαιψλνπλ ηα πξντφληα ηεο κάξθαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο, ζρεδφλ νη 

κηζνί απάληεζαλ φηη ηα θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξν απφ κία θνξά ηε βδνκάδα, ελψ ην 41,8% φηη 

θαηαλαιψλεη ηε ζπγθεθξηκέλε κάξθα 1-2 θνξέο ηε βδνκάδα. Με άιια ιφγηα, ε κεγάιε 

πιεηνςεθία δελ είλαη ζπρλνί θαηαλαισηέο ηεο κάξθαο πνπ έρνπλ θάλεη «like» . Σα εξψηεκα πνπ 

πξνθχπηεη  είλαη αλ πξφθεηηαη γηα  έλα πξντφλ πνπ θαηαλαιψλνπλ πξάγκαηη ηφζεο ιίγεο θνξέο 

κεο ζηε βδνκάδα ή ην κήλα ή κήπσο θαηαλαιψλνπλ θαη άιιεο κάξθεο απηνχ ηνπ πξντφληνο. 

χκθσλα κε ηνλ Kotler (2003), θάπνηεο θαηαζηάζεηο αγνξάο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειήο 

αλάκεημεο αιιά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κάξθαο απηή ε κνξθή ζπκπεξηθνξάο νλνκάδεηαη 

αλαδήηεζεο πνηθηιίαο ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Henry Assael (1987, cited in 

Kotler, 2003). ε απηή ηελ πεξίπησζε νη θαηαλαισηέο αιιάδνπλ ζπρλά κάξθα. Χο παξάδεηγκα, 

ν Kotler δίλεη ηα κπηζθφηα. Ο θαηαλαισηήο έρεη ζπγθεθξηκέλα πηζηεχσ γηα ηα κπηζθφηα ρσξίο 

λα ηα αμηνινγεί ηδηαίηεξα, αμηνινγεί ην πξντφλ θαηά ηελ θαηαλάισζε. Σελ επφκελε θνξά, 

κπνξεί λα επηιέμεη άιιε κάξθα επεηδή έρεη ηε δηάζεζε λα δνθηκάζεη άιιε γεχζε θαη φρη επεηδή 
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δελ έκεηλε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε κάξθα. Οη παξαπάλσ απαληήζεηο ίζσο απνηεινχλ έλδεημε ηεο 

παξαπάλσ ζπκπεξηθνξάο. Η δηεξεχλεζε απηήο ηεο ππφζεζεο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν έξεπλαο. 

Οη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο «έρεηε θάλεη «like» ζε δεκνζηεχζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο» 

θαη «έρεηε θάλεη θνηλνπνίεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο κάξθαο (πρ. εηθφλσλ, πξνηάζεσλ) ζε 

άιινπο ή ζηνλ ηνίρν ζαο;» δείρλνπλ φηη ελψ αξθεηά πάλσ απφ ηνπο κηζνχο (67,2%) έρνπλ κπεη 

ζηε δηαδηθαζία λα θάλνπλ «like» ζε δεκνζίεπζε ηεο κάξθαο, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ έρνπλ κπεη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο θνηλνπνίεζεο δεκνζηεχζεσλ ηεο κάξθαο δελ μεπεξλά ην 28,4%. Βέβαηα, 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα κειέηε, ε επηινγή «like» ζε δεκνζηεχζεηο δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη 

νχηε ην WOM νχηε ην Brand loyalty ελψ ε επηινγή λα θάλεη θάπνηνο θνηλνπνίεζε δεκνζίεπζεο 

επεξεάδεη κφλν ην Brand loyalty. Θα κπνξνχζε νπφηε λα εηπσζεί φηη ε πξνψζεζε ηεο επηινγήο 

γηα «like» επλνεί ηε δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο αιιά δελ επεξεάδεη ηνπ δχν ζεκαληηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ marketing: ηελ απφ ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζε θαη ηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα. πλεπψο, νη 

εηαηξίεο δε ζα πξέπεη λα ζεσξνχλ φηη ηα «like» ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο ζπλδένληαη κε 

αθνζησκέλνπο θαηαλαισηέο θαη θαη‟ επέθηαζε  κε άηνκα πνπ έρνπλ πςειή θαηαλάισζε ηεο 

κάξθαο. Αληίζεηα, θάπνηνο πνπ θνηλνπνηεί ίζσο λα είλαη πην πηζηφο θαηαλαισηήο. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ANOVA θαη t-test, αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

κεηαβιεηψλ, δηαπηζηψζεθε φηη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θχιν, εθπαίδεπζε, δελ 

επεξεάδνπλ ηελ απφ ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζε (WOM) θαη ηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα (Brand 

loyalty). Η ειηθηαθή θαηεγνξία απφ ηελ άιιε, θαίλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηελ αθνζίσζε ζηε 

κάξθα. Θα είρε ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε απηήο ηεο ζρέζεο ζηα πιαίζηα θάπνηα έξεπλα ζην 

κέιινλ. Γειαδή λα δηαπηζησζεί αλ ην λα είλαη θάπνηνο λεφηεξνο ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα είλαη 

πην αθνζησκέλνο ζε κία κάξθα ή ην αληίζεην. 

Η απάληεζε ζηελ εξψηεζε «πφζν πηζαλφλ είλαη λα πξνηείλαηε ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ζε έλα 

θίιν» ππνδειψλεη κία έκκεζε βαζκνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο ζειίδαο θαη κε απηφ ην 

ζθεπηηθφ ειέγρζεθε ε ζρέζε ηεο κε ηηο κεηαβιεηέο WOM θαη Brand loyalty. Σν γεγνλφο φηη ε 

κεηαβιεηή απηή δηαπηζηψζεθε φηη επεξεάδεη ηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα, ζα κπνξνχζε λα 

ζεκαίλεη φηη φζν πην ηθαλνπνηεκέλνο είλαη θάπνηνο απφ ηε ζειίδα πνπ έρεη θάλεη «like»,  ηφζν 

πην πνιχ εληζρχεηαη ε αθνζίσζή ηνπ ζηε κάξθα. Οκνίσο, θαίλεηαη λα ηζρχεη ην ίδην γηα ηελ απφ 
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ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζε. Γειαδή, ζα κπνξνχζε ε πςειή βαζκνινγία ηεο ζειίδαο λα ηνλψλεη 

ηε ζπδήηεζε γηα ηε κάξθα.  

Κάηη αθφκα πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ην Brand loyalty, αιιά φρη ην WOM, είλαη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο κάξθαο. Απηφ ινγηθά κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ε 

παξαθνινχζεζε εληζρχεη ηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα. πλεπψο, θαιφ είλαη νη εηαηξείεο λα 

ελεκεξψλνπλ ζπρλά ηε ζειίδα ηνπο γηα φζνπο ηηο παξαθνινπζνχλ. 

Αλαθνξηθά κε ηε κειέηε ηεο ζρέζεο ηεο αθνζίσζεο ζηε κάξθα θαη ηελ απφ ζηφκα ζε ζηφκα 

δηαθήκηζε, κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θάλνπλ «like» ζε ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο 

ηξνθίκσλ-πνηψλ ζην Facebook, παξνπζηάζηεθαλ θάπνηα απνηειέζκαηα πνπ καο νδεγνχλ ζε 

ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα.  

Αξρηθά, ε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο, παξφιν πνπ θαίλεηαη λα είλαη απφ ηνπο 

δεκνθηιέζηεξνπο  ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη θαηαλαισηέο θάλνπλ «like» ζε εηαηξίεο ηξνθίκσλ-

πνηψλ, δελ θαίλεηαη λα έρεη θάπνηα επίδξαζε νχηε ζην WOM νχηε ζην Brand loyalty.  

Απφ ηελ άιιε, αλ θαη  ε «ςπραγσγία, παηρλίδηα, εθαξκνγέο» είλαη κάιινλ ν ιηγφηεξν δεκνθηιήο 

ιφγνο γηα λα θάλεη θάπνηνο «like» ζε ζειίδεο ηξνθίκσλ-πνηψλ ζην Facebook, παξφια απηά, 

θαίλεηαη λα έρεη επίδξαζε ηφζν ζηελ απφ ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζε, φζν θαη ζηελ αθνζίσζε 

ζηε κάξθα θαη κάιηζηα ε επίδξαζε ζηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα θαίλεηαη αξθεηά ηζρπξή. 

Απνδεηθλχεηαη ινηπφλ φηη νη εηαηξίεο θαιψο θάλνπλ θαη αθηεξψλνπλ ρξφλν ζε πξσηφηππεο, 

δηαζθεδαζηηθέο εηθφλεο (πρ. Heineken), ζε παηρλίδηα-quiz, ζε αλέθδνηα φπσο ε φπσο ε 3bit θαη 

εθαξκνγέο φπσο ε Lacta.  

Σν λα θάλεη θάπνηνο «like» επεηδή ηνπ αξέζεη κία κάξθα, θαίλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηελ απφ 

ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζε, πξάγκα ινγηθφ, δελ έρεη φκσο επίδξαζε ζηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα. 

Βέβαηα, νη απαληήζεηο γηα ηελ αξλεηηθή θαη νπδέηεξε άπνςε ζηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ήηαλ 

ιίγεο, νπφηε ηα ζπκπεξάζκαηα δελ είλαη αζθαιή. 

Αληίζεηα, ην λα θάλεη θάπνηνο «like» επεηδή είλαη θαηαλαισηήο ηεο κάξθαο, φπσο ζα πεξίκελε 

θαλείο, έρεη επίδξαζε ηφζν ζηελ απφ ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζε φζν θαη ζηελ αθνζίσζε ζηε 

κάξθα. Θα ήηαλ κάιινλ αζθαιέο λα ππνζέζνπκε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζα είλαη 

ζεηηθή. 
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Σν φηη θάπνηνο θάλεη «like»  γηαηί ζέιεη λα ελεκεξψλεηαη γηα λέα πξντφληα ή γηα δηαγσληζκνχο, 

εθδειψζεηο, πξνζθνξέο, δε θαίλεηαη λα έρεη επίδξαζε νχηε ζηελ απφ ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζε 

νχηε ζηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα. Γειαδή ε απφθαζε λα θάλεη θάπνηνο «like» γηα ελεκεξσηηθνχο 

ιφγνπο, δελ έρεη επίδξαζε ζηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο καο, αλ θαη είλαη αξθεηά δεκνθηιείο 

ιφγνη γηα λα θάλεη θάπνηνο «like». ε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο ηεο επίδξαζεο ηνπ θηλήηξνπ 

«ςπραγσγία, παηρλίδηα, εθαξκνγέο» ίζσο εμεγείηαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εηαηξίεο πνπ 

έρνπλ κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ, δίλνπλ πεξηζζφηεξν βάξνο ζηελ ςπραγσγία απφ φηη ζηελ 

ελεκέξσζε. Η έξεπλα ππνδεηθλχεη φηη θηλνχληαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Βέβαηα, ζα πξέπεη 

πάληα λα εμεηάδεηαη θαη ην πξντφλ ηεο κάξθαο. ειίδεο κάξθαο πνπ αθνξνχλ ιεηηνπξγηθά 

πξντφληα ή light πηζαλφηαηα ζα έρνπλ θνηλφ πνπ ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν λα ελεκεξψλεηαη 

παξά λα ςπραγσγείηαη απφ ηε ζειίδα. 

ηελ έξεπλα ησλ E. Pöyry et al. (2013), πνπ έγηλε πάλσ ζηηο ζειίδεο ηνπ Facebook ηαμηδησηηθψλ 

γξαθείσλ, δηαπηζηψζεθε φηη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζειίδεο δελ έρνπλ ζθνπφ λα κηιήζνπλ γηα 

απηέο ζε άιινπο ή λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ πνπ πξνσζνχλ, ζε αληίζεζε κε απηνχο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηηο ζειίδεο. ηελ παξνχζα έξεπλα, θαίλεηαη επίζεο λα ζρεηίδεηαη ην Brand 

loyalty κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζειίδαο θαη φρη κε ηελ θίλεζε λα θάλεη θάπνηνο «like»  

(ζπκκεηνρή), θάηη πνπ κπνξεί λα επηβεβαηψλεη ελ κέξεη ηελ παξαπάλσ έξεπλα, παξφιν πνπ δελ 

αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία πξντφλησλ. 

 

5.2 Πξνηάζεηο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη δεκνθηιέζηεξνη ιφγνη γηα λα θάλεη θάπνηνο «like»  

ζε κία κάξθα ηξνθίκσλ-πνηψλ είλαη λα ηνπ αξέζεη ε κάξθα, λα είλαη θαηαλαισηήο ηεο κάξθαο 

θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε δηαγσληζκφ. Οη δηαγσληζκνί ζπλεπψο, θαίλεηαη λα είλαη έλαο 

πεηπρεκέλνο ηξφπνο πξνζέιθπζεο θίισλ- fans ηεο ζειίδαο. Όκσο, επεηδή ζπλήζσο απψηεξνο  

ζηφρνο ηεο εηαηξίαο είλαη λα ζπδεηεζεί ε κάξθα θαη λα εληζρπζεί ε αθνζίσζε ζην πξντφλ ψζηε 

λα απμεζνχλ νη πσιήζεηο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζεκαζία ζηελ δεκηνπξγία ςπραγσγηθνχ θαη 

δηαζθεδαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, αθνχ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ WOM θαη 

Brand loyalty.  
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Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, ην γεγνλφο φηη θάπνηνο θάλεη «like»  ζηε ζειίδα ηεο κάξθαο δε 

ζπλεπάγεηαη φηη είλαη πηζηφο θαηαλαισηήο ηεο, νχηε φηη ζα κηιήζεη γηα απηή ζε άιινπο. Αθφκα 

θη αλ θάλεη «like» ζηηο δεκνζηεχζεηο δε ζεκαίλεη φηη θαηαλαιψλεη ζπζηεκαηηθά ή πξνσζεί ηε 

κάξθα. Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο δε ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

«like» σο έκκεζν ηξφπν κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζειίδαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο απφ ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζεο θαη ηεο αθνζίσζεο ζηε κάξθα. Ίζσο, λα δίλεη κηα 

θαιχηεξε εηθφλα ε κέηξεζε απηψλ πνπ θάλνπλ θνηλνπνίεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ, κηα θαη 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη  κε ηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα.  

Σν γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή κέζσ ησλ «like» δελ απνδεηθλχεη ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ θαηαλάισζε, δε ζα πξέπεη λα ηνπο απνγνεηεχεη αθνχ, ε παξαθνινχζεζε ησλ 

δεκνζηεχζεσλ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα θαη λα κε ζρεηίδεηαη νξηαθά 

κε ηελ απφ ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζε (γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζην κηθξφ κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο). Δμάιινπ, ππάξρεη πξφζθαηε έξεπλα (E. Pöyry et al., 2013), ε νπνία ππνζηεξίδεη ηε 

ζέζε φηη απηνί πνπ παξαθνινπζνχλ θαη φρη απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ, αγνξάδνπλ ηα πξντφληα θαη 

κηιάλε γηα απηά. 

Δπεηδή, κία θαιή ζειίδα θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηνπο θαηαλαισηέο, ηφζν σο πξνο ηελ αθνζίσζε 

φζν θαη σο πξνο ηελ απφ ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζε, θαιφ ζα ήηαλ νη επηρεηξήζεηο λα 

αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ. Να ην έρνπλ πξνζαξκνζκέλν ζηελ 

εηθφλα ηνπ πξντφληνο θαη ην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα ην αλαλεψλνπλ ζπρλά. 

Γεληθά, ηα social media ζην marketing είλαη έλα λέν εξγαιείν πνπ εμειίζζεηαη ζπλερψο, ελψ ε 

επίδξαζή ηνπ δελ είλαη άκεζε αιιά καθξνρξφληα, νπφηε είλαη λσξίο λα βγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηε ζπλεηζθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζην πξντφλ θαη ζηηο 

πσιήζεηο. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη δελ έρεη ρξεζηκφηεηα ζε άιια θνκκάηηα ηνπ marketing, φπσο 

είλαη ε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη αλαηξνθνδφηεζε πνπ κπνξεί λα ηνπο 

πξνζθέξεη ε αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο, θαζψο θαη ε δσξεάλ πξνζθνξά πιεζψξαο 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαλαισηψλ ψζηε λα ζρεδηάζνπλ ιεπηνκεξέζηεξα ην πξνθίι 

ηνπο. Απφ κφλα ηνπο απηά ηα ζηνηρεία ην αλαγάγνπλ ζε έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ην 

marketing θαη δηθαηνινγνχλ ηελ ηζρπξή ηνπ παξνπζία ζηηο πνιηηηθέο marketing ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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5.3 Πεξηνξηζκνί θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 
 

Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ ε κειέηε ηεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηηο επίζεκεο 

ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ ζην Facebook. ηε ζεκεξηλή επνρή κε ηε 

βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο είλαη εθηθηφ λα κεηξεζνχλ θάπνηεο ζηάζεηο έκκεζα κέζα απφ ηελ 

θαηακέηξεζε ελεξγεηψλ ησλ αηφκσλ ζην Facebook. Δίδε ππάξρνπλ πνιιά sites πνπ 

αλαιακβάλνπλ απηή ηε δνπιεηά φπσο ην socialbakers.com αιιά θαη ην ίδην ην Facebook, 

πξνζθέξεη ζηνηρεία ζηνπο θαηφρνπο ησλ ζειίδσλ. Όκσο, ιίγνη έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ άπνςε 

πνπ έρνπλ νη ίδηνη νη θαηαλαισηέο γηα απηέο ηηο ζειίδεο θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ ηε ζρέζε ηνπο 

κε ην πξντφλ.  

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κία απφπεηξα λα θαηαγξαθνχλ ηα θίλεηξα πίζσ απφ ηελ επηινγή λα 

θάλεη θάπνηνο θαηαλαισηήο «like» ζε κία ζειίδα ηξνθίκσλ-πνηψλ, ε αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ 

είδνπο ζειίδσλ θαη ε ηπρφλ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηελ απφ ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζε 

θαη ζηελ αθνζίσζε ζηε κάξθα. 

Η έξεπλα έιαβε ρψξα ηέιε Ινπιίνπ κε Αχγνπζην, κηα πεξίνδν πνπ νη πεξηζζφηεξνη θάλνπλ 

δηαθνπέο θαη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην ίληεξλεη απφ ηνλ ππνινγηζηή, ζπλεπψο ην δείγκα ήηαλ 

κηθξφ. ην κέιινλ ζα κπνξνχζε λα επαλαιεθζεί παξφκνηα έξεπλα άιιε ρξνληθή ζηηγκή ψζηε λα 

ππάξρεη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή. 

Γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δσξεάλ ππεξεζία 

Google docs θαη φρη θάπνηα εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία δεκνζθνπήζεσλ. Δπίζεο, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ε έξεπλα έγηλε κέζσ Facebook δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ειεγρζνχλ νη εξσηψκελνη νπφηε 

δελ κπνξνχκε λα έρνπκε ζαθή εηθφλα σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ απαληήζεσλ. 

Θα είρε ελδηαθέξνλ, λα πξνζηεζεί ζηα δεκνγξαθηθά ε επηινγή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ψζηε λα 

γίλνπλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Φπζηθά, γηα λα κπνξνχζε λα γίλεη 

ηέηνηα ζχγθξηζε ζα έπξεπε λα είλαη κεγάιν ην δείγκα θαη απφ ηηο δχν πεξηνρέο. 

Δπίζεο, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα γίλεη κία έξεπλα γηα ηα θξηηήξηα επηινγή κίαο αγαπεκέλεο 

ζειίδαο. Αλήθεη ζηελ αγαπεκέλε κάξθα ή παίδνπλ ξφιν παξάγνληεο φπσο πξνζθνξέο θαη 

δηαγσληζκνί; 



71 
 

Λφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο, δελ ήηαλ δπλαηή ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο ζειίδαο θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο θαη ησλ WOM θαη Brand loyalty, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ 

ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζειίδα επεξεάδεη ηελ απφ ζηφκα ζε ζηφκα δηαθήκηζε θαη ηελ 

αθνζίσζε ζηε κάξθα. Δίλαη έλα αθφκα αληηθείκελν πνπ ζα άμηδε λα κειεηεζεί ψζηε λα δψζεη 

κία εηθφλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζειίδαο απέλαληη ζε απηνχο ηνπο δχν ζεκαληηθνχο 

ζηφρνπο γηα ην marketing. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ζα κπνξνχζε λα είλαη πην ιεπηνκεξήο θαη κε πην 

ζπζηεκαηηθή πξνεξγαζία. Δπεηδή νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην ρψξν ησλ επίζεκσλ ζειίδσλ 

πξντφλησλ αθνξνχλ θπξίσο κάξθεο αθξηβψλ πξντφλησλ ή πνιπηειείαο, ζα κπνξνχζαλ, κέζα απφ 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα, λα ειεγρζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ ή έζησ 

ζε θάπνηα πξντφληα απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

Κάηη πνπ αθφκα ζα είρε ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί είλαη ε θαηεχζπλζε ηεο ζρέζεο ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηεο κεηαβιεηέο WOM θαη Brand 

loyalty. 

Δπεηδή ην δεηνχκελν γηα θάζε επηρείξεζε είλαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, είλαη ζεκαληηθφ ζην 

κέιινλ λα γίλεη κηα ζηελφηεξε κειέηε ηεο ζρέζεο ηεο θαηαλάισζεο κε ηε ζηάζε ησλ 

θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηηο ζειίδεο ζην Facebook θαη πσο απηή επεξεάδεη ηελ θαηαλάισζε 

δηαρξνληθά. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθξηζνχλ απηνί πνπ θάλνπλ «like» κε απηνχο κε 

δελ θάλνπλ αιιά θαηαλαιψλνπλ ην πξντφλ.  

Σέινο, ηα ηξφθηκα-πνηά απνηεινχλ απφ κφλα ηνπο κία θαηεγνξία, σζηφζν ζα είρε ελδηαθέξνλ 

λα κειεηεζνχλ ζην κέιινλ νη ζηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζε νκάδεο ππνθαηεγνξηψλ 

απηψλ, φπσο ηα αιθννινχρα θαη ηα ζλαθο. Αθφκα, θαζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ καξθψλ πνπ 

απνθηνχλ ζειίδα ζην Facebook, ζα κπνξνχζαλ λα κειεηεζνχλ θαη αληαγσληζηηθέο κάξθεο θαη 

λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο.  
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Παξάξηεκα 

 

Δξσηεκαηνιφγην 

Αγαπεηέ-ή ζπκκεηέρνληα, 

Δίκαη θνηηήηξηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο "Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο"  ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ε έξεπλα πνπ αθνινπζεί 

γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζέκα ηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ  απέλαληη 

ζηηο επίζεκεο ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζην Facebook (δειαδή φ,ηη 

κπνξείηε λα βξείηε ζε supermarket θαη παληνπσιεία). Γλσξίδνληαο πφζν πνιχηηκνο είλαη ν 

ρξφλνο ζαο, ην εξσηεκαηνιφγην είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε ν ρξφλνο ζπκπιήξσζεο λα κελ 

ππεξβαίλεη ηα 10 ιεπηά. Η έξεπλα είλαη αλψλπκε θαη ηα ζηνηρεία ζα ηχρνπλ απφιπηεο 

εκπηζηεπηηθήο ρξήζεο απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο. 

Δπραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία 

Με εθηίκεζε, 

Διεπζεξία Παπακηράιε 

 

A. Γεληθά γηα Facebook 

1. Πφζεο θνξέο ηε βδνκάδα κπαίλεηε ζην Facebook; 

o Ληγφηεξν απφ κία θνξά 

o 1-3 θνξέο ηε βδνκάδα 

o 4-6 θνξέο ηε βδνκάδα 

o Καζεκεξηλά 

 

2. Πφζνπο θίινπο έρεηε;  

o κέρξη 50 

o 51 κε 100 
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o 101 κε 200 

o 201 κε 300 

o 301 κε 400 

o Πάλσ απφ 400 

 

3. Παξαθαιψ επηιέμηε: Οη θίινη πνπ έρσ ζην Facebook είλαη: (πεξηζζόηεξεο από κηα 

απαληήζεηο) 

o Φίινη- πγγελείο 

o Γλσζηνί κνπ 

o Φίινη ή ζπγγελείο 

θίισλ πνπ δελ έρσ 

ζπλαληήζεη 

o Άγλσζηνη απφ γθξνππ 

ζηα νπνία αλήθνπκε 

θαη νη δχν 

o Άιιν 
 

4. πλήζσο φηαλ κπαίλσ ζην Facebook ζπκκεηέρσ ζηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

δηαθσλψ/Οχηε 

ζπκθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Υξήζε ηνπ chat o  o  o  o  o  

Γλσξηκίεο κε αλζξψπνπο o  o  o  o  o  

πκκεηνρή ζε γθξνππ/ 

νκάδεο 
o  o  o  o  o  

 Κνηλνπνίεζε ζηνλ ηνίρν 

κνπ, θαηαζηάζεηο, 

ζπλδέζκνπο (links), 

θσηνγξαθίεο, βίληεν 

o  o  o  o  o  

Κνηλνπνίεζε ζηνλ ηνίρν 
θίισλ κνπ, θαηαζηάζεηο, 

ζπλδέζκνπο (links), 

θσηνγξαθίεο, βίληεν 

o  o  o  o  o  

ρνιηαζκφο ζε 

θνηλνπνηήζεηο θίισλ 
o  o  o  o  o  

Κνηηάδσ πξνθίι άιισλ o  o  o  o  o  

Γηαζθεδάδσ/ παίδσ 

παηρλίδηα 
o  o  o  o  o  

Κνηηάδσ πξνζθιήζεηο γηα 

εθδειψζεηο 
o  o  o  o  o  

Απνζηνιή-έιεγρνο ιήςεο 

κελπκάησλ 
o  o  o  o  o  
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B. ειίδεο ηξνθίκσλ-πνηψλ 

5. Πσο ελεκεξψλεζηε ζπλήζσο γηα ηελ χπαξμή ζειίδσλ πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-

πνηψλ; (Μία επηινγή) 

o Απφ «like»  θίισλ 

o Απφ ηηο δηαθεκίζεηο ηνπ Facebook 

o Απφ αλαδήηεζε 

o Απφ δηαθήκηζε ζε άιιν κέζν πρ. ηειεφξαζε, πεξηνδηθφ, δηαθεκίζεηο ζην κεηξφ θηι. 

o Απφ ζπδήηεζε κε θίινπο 

 

6. Δπηζθέπηεζηε ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ; 

o Ναη 

o Όρη 

 

7. Πνηνο είλαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηζθέπηεζηε ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο 

ηξνθίκσλ-πνηψλ; 

o γηα ελεκέξσζε 

o γηα ζπκβνπιέο- ζπληαγέο 

o γηα δηαζθέδαζε (λα ραδέςσ ηηο εηθφλεο- ζρφιηα) 

o γηα λα επηθνηλσλήζσ κε ηελ εηαηξία 

o γηα λα δσ πξνζθνξέο 

o απφ πεξηέξγεηα 

o άιιν 

 

8. Κάλεηε «like»  ζε ζειίδεο ηνπ Facebook πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ; 

o Ναη 

o Όρη 

8.1.1 Αλ λαη, γηα πνηνπο ιφγνπο θάλεηε «like»  ζε ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-

πνηψλ; 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

δηαθσλψ/Οχηε 

ζπκθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

πκκεηνρή ζε o  o  o  o  o  
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δηαγσληζκφ 

Φπραγσγία- 

παηρλίδηα, 

εθαξκνγέο 

o  o  o  o  o  

Μνπ αξέζεη ε 

κάξθα 
o  o  o  o  o  

Δίκαη 

θαηαλαισηήο 

ηεο κάξθαο 

o  o  o  o  o  

Θέισ λα 

ελεκεξψλνκαη 
γηα λέα 

πξντφληα 

o  o  o  o  o  

Θέισ λα 

ελεκεξψλνκαη 

γηα 

δηαγσληζκνχο- 

εθδειψζεηο- 

πξνζθνξέο 

o  o  o  o  o  

 

8.1.2. Παξαθαιψ ζεκεηψζηε πφζν δηαθσλείηε ή ζπκθσλείηε κε ηελ παξαθάησ πξφηαζε: 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

δηαθσλψ/Οχηε 

ζπκθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Δίκαη 

θαηαλαισηήο ησλ 

πξντφλησλ ηεο 

θάζε κάξθαο πνπ 

θάλσ «like»  

o  o  o  o  o  

 

8.2.1 Αλ φρη, γηα πνηνπο ιφγνπο; 

o Γεληθά δελ θάλσ «like»  ζε ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε κάξθεο εηαηξεηψλ, πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ 

o Γελ έηπρε 

o Γε βξίζθσ ην ιφγν/ρξεζηκφηεηα λα θάλσ «like»  ζε κάξθεο ηξνθίκσλ-πνηψλ 

o Άιιν* 

*Παξαθαιψ  ζπκπιεξψζηε:                       

8.2.2 Έρεηε θάλεη «like»  ζε ζειίδεο κάξθαο- εηαηξηψλ πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ; 

o Ναη 
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o Όρη 

 

C. Αμηνιφγεζε επίζεκεο ζειίδαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα  

9. Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ηε ζειίδα κηαο αγαπεκέλεο κάξθαο πνπ αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ηξφθηκα/πνηά, ζηελ νπνία έρεηε θάλεη «like»  θαη έρεηε επηζθεθζεί πξφζθαηα 

θαη απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ: 

 
 

10. Παξαθαιψ δειψζηε ηελ ηθαλνπνίεζή ζαο ζηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζειίδαο 

φπνπ 1: θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο- 5:πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο: 

 1 2 3 4 5 

Δκθάληζε o  o  o  o  o  

Πεξηερφκελν o  o  o  o  o  

Ύθνο o  o  o  o  o  

 

Αμηνιφγεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο ζειίδαο 

11. Παξαθαιψ βαζκνινγείζηε ζηελ θιίκαθα απφ 1-5 πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηεο ζειίδαο: 

 1 

 

2 

 

3 4 5 

 

Σαρχηεηα 

αληαπφθξηζεο 
o  o  o  o  o  

Δπίπεδν 

εμππεξέηεζεο 
o  o  o  o  o  

Παξερφκελε 

πιεξνθφξεζε 
o  o  o  o  o  

Ύθνο 

επηθνηλσλίαο 
o  o  o  o  o  

 

12. Πφζν πηζαλφ είλαη λα πξνηείλαηε απηή ηε ζειίδα ζε έλα θίιν; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

13. Παξαθνινπζείηε ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο; 
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o Ναη 

o Όρη 

 

14. Έρεηε θάλεη «like»  ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο;  

o Ναη 

o Όρη 

 

15. Έρεηε θάλεη θνηλνπνίεζε  δεκνζηεχζεσλ ηεο κάξθαο (πρ. εηθφλσλ, πξνηάζεσλ) ζε 

άιινπο ή ζηνλ  ηνίρν ζαο;  

o Ναη 

o Όρη 

 

16. Έρεηε γξάςεη ζηνλ ηνίρν ηνπο; 

o Ναη 

o Όρη 

 

17. Καηαλαιψλεηε ηα πξντφληα ηεο κάξθαο;  

o Πνηέ 

o Ληγφηεξν απφ κία θνξά ηε βδνκάδα 

o 1-2 θνξέο ηε βδνκάδα 

o 3-5 θνξέο ηε βδνκάδα 

o Πάλσ απφ 5 θνξέο 

 

18. Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε θαηά πφζν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο  

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ/ 

Οχηε δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

Μηιάσ ζεηηθά 

γηα απηή ηε 
κάξθα ζε 

άιινπο 

o  o  o  o  o  

πρλά 

πξνηείλσ ηε 

κάξθα ζε 

άιινπο 

o  o  o  o  o  

Δλζαξξχλσ o  o  o  o  o  
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θίινπο λα 

πάξνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε 

κάξθα 

  

19. Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε  

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

δηαθσλψ/ 

Οχηε 
ζπκθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

απφιπηα 

Θεσξψ ηνλ εαπηφ 

κνπ πηζηφ ζηε 

κάξθα 

o  o  o  o  o  

Θεσξψ απηή ηε 

κάξθα ηελ πξψηε 

κνπ επηινγή ζηελ 

θαηεγνξία ηεο 

o  o  o  o  o  

Αλ δε βξσ ηε 

κάξθα, ζα πάσ ζε 

άιιν καγαδί λα 

ηελ αγνξάζσ 

o  o  o  o  o  

Δίκαη 

δηαηεζεηκέλνο-ε 

λα δψζσ θάηη 
παξαπάλσ γηα ηε 

κάξθα κνπ ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο 

άιιεο κάξθεο 

o  o  o  o  o  

Οη δηαθεκίζεηο θαη 

νη πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο άιισλ 

εηαηξηψλ δελ 

επεξεάδνπλ ηελ 

επηινγή ζηελ 

αγνξά απηήο ηεο 

κάξθαο 

o  o  o  o  o  

 

D. Γεκνγξαθηθά 

20. Φχιν εξσηψκελνπ 

o άληξαο 

o γπλαίθα 

 

21. ε πνηα ειηθηαθή νκάδα αλήθεηε; 

 <18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65 
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Ηιηθηαθφ 

επίπεδν 

1 2 3 4 5 6 7 

 

22. ε πνην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλήθεηε; 

 Γεκνηηθφ Γπκλάζην-

Λχθεην 

ΙΔΚ Παλεπηζηήκην-

ΑΣΔΙ 

Μεηαπηπρηαθφ-

Γηδαθηνξηθφ 

Δπίπεδν 1 2 3 4 5 

 

23. Πφζα κέιε έρεη ην λνηθνθπξηφ ζαο καδί κε εζάο; 

1 2   3 4 5 >5 

 

24. Με βάζε ην εηήζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ ζαο (θχξηα θαηνηθία) ζε πνηα 

θαηεγνξία αλήθεηε; 
 

 0-5.000€ 5.000-

15.000€ 

15.000-

30.000€ 

30.000-

45.000€ 

45.000-

60.000€ 

>60.000€ 

Δηζφδεκα 1 2 3 4 5 6 

 

 


