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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Η ενότητα ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ θα δώσει στα 

άτομα με αναπηρία μια γενική επισκόπηση των 

τρεχόντων ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ τους και θα τους  

παρέχει νέες γνώσεις για να καλύψουν τυχόν κενά. Οι 

συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες 

γνώσεις για να εκτελέσουν όλα τα καθήκοντα που θα 

τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν μια διαδικτυακή 

παρουσία με τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες σε ένα ασφαλές και επαγγελματικό 

περιβάλλον. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα θέματα:: 

• Βασική χρήση τεχνολογίας ΤΠΕ

• Διαδικτυακές πληροφορίες 

• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

• Ανάπτυξη ιστοσελίδας

• Σχεδιασμός γραφικών και βίντεο

• Μάρκετινγκ ΤΠΕ
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1: 

Βασική χρήση της 

τεχνολογίας 

ΤΠΕ 
(Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών)

Επισκόπηση

Στην εποχή που ζούμε δεν μπορούμε να είμαστε 
επιτυχημένοι χωρίς την υποστήριξη της τεχνολογίας. Η 
τεχνολογία μας κρατά ενημερωμένους, συνδεδεμένους και 
ενεργούς.

Η βασική κατανόηση της πληροφορικής είναι απαραίτητη 
για να μας βοηθήσει να είμαστε ένα βήμα μπροστά από 
τους ανταγωνιστές μας. Έχουμε όλες τις γνώσεις του 
κόσμου διαθέσιμες 24 ώρες την ημέρα στην άκρη των 
δακτύλων μας.

Σε αυτήν την ενότητα, θα μάθουμε τα βασικά της 
πληροφορικής, ανοίγοντας έτσι την πόρτα για εισροή 
πληροφοριών που θα μας βοηθήσουν στην προσωπική και 
επαγγελματική μας ανάπτυξη.



1.0 Βασική χρήση της τεχνολογίας ΤΠΕ

1. Για πιο λόγο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ΤΠΕ;

2. Ποια είναι η πιο κοινή χρήση των υπολογιστών και των 
κινητών τηλεφώνων; (γράψτε τις απαντήσεις σας και 
συζητήστε). 



1.1 Βασική χρήση της τεχνολογίας ΤΠΕ

1. Επιχειρήσεις

2. Εκπαίδευση

3. Υγειονομική περίθαλψη

4. Λιανικό εμπόριο 

5. Κυβέρνηση

6. Μάρκετινγκ

7. Επιστήμη

8. Δημοσίευση 

9. Τέχνες και Ψυχαγωγία

10.Επικοινωνία

11.Τραπεζικά και Οικονομικά

12.Μεταφορά

13.Πλοήγηση

14.Δουλεύοντας από το σπίτι

15.Στρατός 

16.Κοινωνική χρήση 

17.Κρατήσεις διακοπών

18.Ασφάλεια και Επιτήρηση

19.Πρόγνωση καιρού

20.Ρομποτική

https://turbofuture.com/computers/7-Uses-of-Computers



1.2 Υλικό Υπολογιστών

Το υλικό του υπολογιστή είναι ο εξοπλισμός που απαιτείται για τη λειτουργία ενός 

συστήματος υπολογιστή.

Τα κύρια στοιχεία του υλικού του υπολογιστή είναι:

– Συσκευές εισόδου,

– Επεξεργαστής,

– Αποθηκευτικός χώρος, 

– Συσκευές εξόδου και

– Συσκευές επικοινωνίας.

Ας απαριθμήσουμε μερικά από τα μέρη των μεμονωμένων στοιχείων.



1.2.1 Επισκόπηση υλικού του υπολογιστή

Οι συσκευές εισόδου είναι:

– Πληκτρολόγιο

– Ποντίκι

– Μικρόφωνο

– Χειριστήριο (Joystick)

– Light pen

– Ιχνόσφαιρα - Track Ball

– Σαρωτής - scanner

– Tablet με γραφική πένα

– Μαγνητικός αναγνώστης καρτών 
(MICR)

– Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων 
(OCR)

– Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα - Bar 
Code Reader

– Αναγνώστης οπτικών σημείων (OMR)

Οι συσκευές εξόδου είναι:

– Οθόνες

– Εκτυπωτές 

– Γραφικός σχεδιαστής

Οι δευτερεύοντες συσκευές 
αποθήκευσης είναι:

– Σκληρός δίσκος, 

– CD, 

– DVD

– USB drive, κλπ.

Οι συσκευές επεξεργασίας είναι:

– Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU)

– Μονάδα επεξεργασίας γραφικών 
(GPU)

– Μητρική πλακέτα

– Κάρτα δικτύου

– Κάρτα ήχου

– Κάρτα βίντεο 

Οι συσκευές επικοινωνίας είναι:

- Μόντεμ ,

- Κάρτα wi-fi

- Bluetooth κλπ.

https://www.tutorialspoint.com/computer_fundamentals/index.htm



1.3 Εγκατάσταση ενός υπολογιστή
Η οθόνη που κοιτάζουμε ΔΕΝ είναι ο υπολογιστής μας. Ο υπολογιστής μας είναι στην 

πραγματικότητα μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) που βρίσκεται μέσα σε ένα 

περίβλημα.

Είναι απαραίτητο το περίβλήμα να διατηρείται 
καθαρό! Να χρησιμοποιείτε τακτικά την ηλεκτρική 
σκούπα, αλλά με το μαλακό.



1.3.1 Εγκατάσταση ενός υπολογιστή

Υπάρχουν διάφορες θύρες στο πίσω μέρος του περιβλήματός μας για το περιφερειακό μας υλικό. 

Κάθε θύρα συνδέει τη CPU με μια άλλη συσκευή μέσω καλωδίου.

Τι είδους συσκευή μπορούμε να συνδέσουμε με έναν υπολογιστή;



1.4 Πως να χρησιμοποιήσεις το ποντίκι – mouse

Το ποντίκι του υπολογιστή, σας επιτρέπει να μετακινείτε τον κέρσορα (δείκτης) γύρω 

από την οθόνη και, στη συνέχεια, να κάνετε «κλικ» για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα ή 

να αρχίσετε να γράφετε σε ένα συγκεκριμένο μέρος ή να ανοίξετε το μενού για να δείτε 

ποιες επιλογές έχετε.

Για να κρατήσετε το ποντίκι σωστά:
•Τοποθετήστε την παλάμη σας στη βάση του ποντικιού.
•Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στο πλάι του ποντικιού που βρίσκεται πιο 
κοντά στον υπολογιστή.
•Βάλτε το δείκτη σας στο αριστερό κουμπί.
•Βάλτε το μεσαίο δάχτυλό σας στο δεξί κουμπί.
•Βάλτε τα υπόλοιπα δάχτυλά σας στην άκρη του ποντικιού.
•Ο καρπός σας θα πρέπει να είναι ίσιος, να ακολουθά τη γωνία του 
βραχίονα σας και να μην στρίβει ούτε δεξιά/αριστερά/πάνω/κάτω. 



1.4.1 Πως να χρησιμοποιήσεις το ποντίκι

Δοκιμάστε τις δεξιότητες του ποντικιού σας 
εδώ:http://www.pbclibrary.org/mousing/mousercise.htm

Κάθε ποντίκι έχει τουλάχιστον δύο κουμπιά και μπορεί να υπάρχουν 
επιπλέον κουμπιά στο πλάι.

• Αριστερό κουμπί του ποντικιού. Προεπιλεγμένο κουμπί στα 
περισσότερα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα. ...

• Δεξί κουμπί ποντικιού. ...
• Μεσαίο κουμπί ποντικιού ή κουμπί τροχού. ...
• Κουμπιά αντίχειρα. ...
• Άλλα κουμπιά.



1.5 Πως να χρησιμοποιήσεις το πληκτρολόγιο

Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή είναι μια συσκευή εισόδου που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή 

χαρακτήρων και λειτουργιών στο σύστημα του υπολογιστή πατώντας κουμπιά ή πλήκτρα. Είναι η κύρια 

συσκευή που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή κειμένου. Ένα πληκτρολόγιο περιέχει συνήθως πλήκτρα για 

μεμονωμένα γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες, καθώς και πλήκτρα για συγκεκριμένες λειτουργίες.

https://www.wikihow.com/Use-a-Computer-Keyboard

Υπάρχουν πέντε κύρια μέρη στα περισσότερα 

πληκτρολόγια. Αυτά τα μέρη περιλαμβάνουν το 

αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, το αριθμητικό 

πληκτρολόγιο, τα πλήκτρα βέλους, τα πλήκτρα 

ελέγχου και τα πλήκτρα λειτουργίας.

Κάθε πλήκτρο στο αλφαριθμητικό μέρος του 

πληκτρολογίου έχει τουλάχιστον τρεις χρήσεις.

Normal stroke

SHIFT + 3

AltGr + 3

Κάποιος από τους χαρακτήρες κάτω 

δεξιά είναι ορατός μόνο ΜΕΤΑ αφού 

έχουμε πατήσει το πλήκτρο SPACEBAR ή 

κάποιο γράμμα (π.χ. o)



1.5.1 Πως να χρησιμοποιήσεις το πληκτρολόγιο

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ιδανική στάση δακτυλογράφησης είναι τέτοια ώστε το πληκτρολόγιο 

να βρίσκεται κάτω από το ύψος του αγκώνα σας όταν κάθεστε, με τους καρπούς σας ίσους και να μην 

απλώνονται στην επιφάνεια του γραφείου. Ακολουθούν τα βασικά βήματα για την επίτευξη της πιο 

εργονομικής και άνετης θέσης πληκτρολόγησης:

• Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο ακριβώς κάτω από το 
επίπεδο του αγκώνα σας.

• Οι αγκώνες πρέπει να είναι σε ανοικτή γωνία (90 - 110 
μοίρες). Αυτό χαλαρώνει τους βραχίονες και τους ώμους 
σας.

• Το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι επίπεδο στο γραφείο ή 
να κλίνει απαλά μακριά σας (αρνητική κλίση).

• Ένας δίσκος πληκτρολογίου ή ένα εργονομικό 
πληκτρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη 
αρνητικής κλίσης στο πληκτρολόγιό σας.

• Κρατήστε τους καρπούς σας ίσους, ούτε λυγισμένους 
προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

• Αντισταθείτε στο να ακουμπάτε τους καρπούς σας στο 
γραφείο, το οποίο ασκεί πίεση στους τένοντες σας και 
διακόπτει την κυκλοφορία του αίματος

• Κρατήστε τα δύο πόδια επίπεδα στο πάτωμα. Εάν 
χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ένα σκαμνί ποδιών.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να μάθετε την πληκτρολόγηση αφής, μπορείτε να 

δοκιμάσετε αυτήν την πλατφόρμα: https://www.typingclub.com/sportal/



1.6 Λογισμικό

Για να λειτουργήσει το υλικό του υπολογιστή, χρειαζόμαστε λογισμικό υποστήριξης 

(προγράμματα οδήγησης) μέσο ενός CD ή μέσο τις ρύθμισης υποστήριξη "plug and play/ 

τοποθέτηση και άμεση λειτουργία". Αυτό το υλικό ονομάζεται υλικό συστήματος.

Αλλά για να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή, χρειαζόμαστε λογισμικό εφαρμογής.

Ονομάστε μερικά από τα προγράμματα εφαρμογών που 

χρησιμοποιούνται περισσότερο και για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται.

https://www.educba.com/types-of-computer-software/

Κατά την εγκατάσταση νέου λογισμικού, πρέπει να 

προσέχετε πιθανές απειλές - ιούς. Εάν αποκτήσετε 

παράνομα αντίγραφα προγραμμάτων, υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα να καταστρέψετε το σύστημά σας με 

κάποιο ιό!



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συζητήστε τι είδους υλικό / λογισμικό είναι πιο κατάλληλο για τις ανάγκες σας, και που μπορείτε να το 

αγοράσετε.

Δημιουργήστε μια λίστα με στοιχεία υλικού και εφαρμογές λογισμικού που χρειάζεστε επειγόντως για 

να ξεκινήσετε μια επιχείρηση.

Συζητήστε τις δυνατότητες χρήσης κινητών τηλεφώνων και tablet για τις βασικές ανάγκες σε ένα 

γραφείο.

Πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πρόσβαση στο Διαδίκτυο για να σας βοηθήσει να διαμορφώσετε 

την οργάνωση φορητού γραφείου. 



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Για να επιτύχετε το επίπεδο Β:

Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

 Επιλογή και χρήση κατάλληλου υλικού και λογισμικού.

 Αυτόνομες επιλογές σχετικά με το λογισμικό.

 Αυτόνομη εγκατάσταση ενός φορητού γραφείου.

Για να επιτύχετε το επίπεδο Γ:

Επίλυση προβλήματος

Προσαρμόστε τη διαχείριση πληροφοριών, δεδομένων και περιεχομένου για την πιο 

κατάλληλη εύκολη ανάκτηση και αποθήκευση.

Προσαρμόστε τις πληροφορίες σας για να οργανώσετε και να επεξεργαστείτε στο 

καταλληλότερο δομημένο περιβάλλον.

Ασφαλής χρήση εφαρμογών cloud, αποθήκευσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.



ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2:

Διαδικτυακές 

πληροφορίες

Επισκόπηση

Ο όρος «διαδικτυακές πηγές» αναφέρεται σε οποιοδήποτε 
υλικό βρίσκετε στο διαδίκτυο.

Μια διαδικτυακή πηγή θα μπορούσε να είναι μια ανάρτηση 
ιστολογίου, ένα άρθρο εφημερίδας που δημοσιεύτηκε στο 
διαδίκτυο, ένα άρθρο περιοδικού που έχετε διαβάσει στο 
διαδίκτυο ή ένα διαδικτυακό βίντεο.

Σε αυτή την θεματική, θα μάθουμε πως να ελέγξουμε την 
ακεραιότητα των δεδομένων. Θα μάθουμε πως να 
επιλέγουμε δεδομένα, πληροφορίες και περιεχόμενο 
προκειμένου να τα οργανώσουμε, να τα αποθηκεύσουμε 
και να τα ανακτήσουμε.



2.1 Τι είναι η ακεραιότητα δεδομένων;

Η ακεραιότητα των δεδομένων αναφέρεται στην αξιοπιστία των δεδομένων καθ 'όλη τη διάρκεια 

του κύκλου ζωής τους. Μπορεί να περιγράψει την κατάσταση των δεδομένων σας - π.χ. έγκυρα ή μη 

έγκυρα - ή τη διαδικασία διασφάλισης και διατήρησης της εγκυρότητας και της ακρίβειας των 

δεδομένων. Ο έλεγχος και η επικύρωση σφαλμάτων, για παράδειγμα, είναι κοινές μέθοδοι για τη 

διασφάλιση της ακεραιότητας δεδομένων ως μέρος μιας διαδικασίας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ακεραιότητας δεδομένων και ασφάλειας δεδομένων;

Η ακεραιότητα των δεδομένων δεν πρέπει να συγχέεται με την ασφάλεια των δεδομένων. Η 

ασφάλεια δεδομένων αναφέρεται στην προστασία των δεδομένων, ενώ η ακεραιότητα των 

δεδομένων αναφέρεται στην αξιοπιστία των δεδομένων.

Η ασφάλεια των δεδομένων επικεντρώνεται στον τρόπο ελαχιστοποίησης του κινδύνου διαρροής 

πνευματικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικών εγγράφων, δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης, 

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εμπορικών μυστικών και άλλων. Ορισμένες τακτικές 

ασφάλειας δεδομένων περιλαμβάνουν διαχείριση δικαιωμάτων, ταξινόμηση δεδομένων, διαχείριση 

ταυτότητας και πρόσβασης, ανίχνευση απειλών και αναλυτικά στοιχεία ασφαλείας.



2.2 Απειλές κατά της ακεραιότητας των δεδομένων

Η ακεραιότητα των δεδομένων μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο μέσω ανθρώπινου σφάλματος ή, 

ακόμη χειρότερα, μέσω κακόβουλων πράξεων. Τα δεδομένα που τροποποιήθηκαν κατά λάθος 

κατά τη μεταφορά από τη μία συσκευή στην άλλη, για παράδειγμα, μπορούν να παραβιαστούν ή 

ακόμη και να καταστραφούν από τους χάκερ.

Οι κοινές απειλές που μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση της ακεραιότητας των δεδομένων 

περιλαμβάνουν:

 Ανθρώπινο λάθος

 Αθέλητα σφάλματα μεταφοράς

 Λανθασμένες διαμορφώσεις και σφάλματα ασφαλείας

 Κακόβουλο λογισμικό, απειλές εσωτερικού και κυβερνοεπιθέσεις

 Μη εμπιστεύσιμο υλικό υπολογιστή



2.3 Πως να γνωρίζετε το πότε τα δεδομένα σας 

έχουν ακεραιότητα

Πρέπει να δείτε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Ανάκτηση και προσβασιμότητα - Είναι σημαντικό να έχετε ακριβή δεδομένα στις κατάλληλες 

τοποθεσίες τη σωστή στιγμή, όταν ο καθένας εργάζεται σε προβολές, μια συμφωνία ή μια 

παρουσίαση. Χωρίς σωστή και εύκολη πρόσβαση και ανάκτηση, μπορεί να είναι επιζήμια για την 

επιχείρηση, δίνοντας προτέρημα στον ανταγωνισμό σας.

Ιχνηλασιμότητα - Σήμερα, μπορείτε να εντοπίσετε κάθε σημείο επαφής που κάνετε με έναν 

υποψήφιο ή πελάτη. Πως; Με σημείο δεδομένων. Τα δεδομένα μπορούν να ενημερώσουν τους 

υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, να επισημάνουν τις κόκκινες σημαίες, τις ελλείψεις ή τους 

περιορισμούς. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα σημεία επαφής είναι ακριβή.

Αξιοπιστία - Έχοντας αξιόπιστες, σταθερές επιχειρηματικές μετρήσεις έναντι των εταιρικών στόχων 

και ο ανταγωνισμός είναι αυτό που θα οδηγήσει έναν οργανισμό στην κορυφή.



2.4 Πως να διατηρήσετε την ακεραιότητα των 

δεδομένων

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

Επικύρωση εισαγωγής

 Επικύρωση δεδομένων

 Κατάργηση διπλών δεδομένων

 Αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων

 Στοιχεία ελέγχου πρόσβασης

 Διατηρείτε πάντα ένα ίχνος ελέγχου

Οι απειλές ακεραιότητας των δεδομένων που αναφέρονται 

παραπάνω, επισημαίνουν επίσης μια πτυχή της ασφάλειας 

των δεδομένων που μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της 

ακεραιότητας των δεδομένων…



2.1 Επικύρωση εισαγωγής

Επικύρωση εισαγωγής: Όταν το σύνολο των δεδομένων σας παρέχεται από μια γνωστή ή άγνωστη πηγή, θα 

πρέπει να απαιτείται επικύρωση εισόδου. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να επαληθευτούν και να επικυρωθούν για 

να διασφαλιστεί ότι η εισαγωγή είναι ακριβής.



2.1 Επικύρωση δεδομένων

Επικύρωση δεδομένων: Είναι σημαντικό να πιστοποιήσετε ότι οι διαδικασίες των δεδομένων σας δεν έχουν 

διαφθαρθεί. Προσδιορίστε τις προδιαγραφές και τα βασικά χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για τον 

οργανισμό σας προτού επικυρώσετε τα δεδομένα.



2.1 Κατάργηση διπλών δεδομένων

Κατάργηση διπλότυπων δεδομένων: Τα ευαίσθητα δεδομένα από μια ασφαλή βάση δεδομένων μπορούν εύκολα να 

εγκατασταθούν σε ένα έγγραφο, υπολογιστικό φύλλο, email ή σε κοινόχρηστους φακέλους όπου οι υπάλληλοι 

μπορούν να το δουν χωρίς άδεια πρόσβασης. Είναι συνετό να καθαρίσετε αδέσποτα δεδομένα και να αφαιρέσετε 

διπλότυπα.

Οι μικρότερες εταιρείες χωρίς ειδικό προσωπικό θα διαπιστώσουν ότι αυτά τα εργαλεία μπορούν να τους 

βοηθήσουν να καθαρίσουν διπλά αρχεία σε σκληρό δίσκο ή στο σύννεφο/cloud.

Έλεγχος για διπλά αρχεία

Duplicate Images Finder

Easy Duplicate Finder

Duplicate Cleaner

CCleaner

DoubleKiller

WinMerge

Για διακομιστές Windows: Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Data Deduplication για να καθαρίσετε κλωνοποιημένα

αρχεία. Δοκιμάστε επίσης τη διαχείριση αρχείων για να αφαιρέσετε αχρείαστα αρχεία/stray files.



2.2 Δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας

Δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας: Εκτός από την αφαίρεση διπλών αρχείων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των 

δεδομένων, τα αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων αποτελούν κρίσιμο μέρος της διαδικασίας. Η δημιουργία 

αντιγράφων ασφαλείας είναι απαραίτητη και προχωρά σε μεγάλο βαθμό για την αποφυγή μόνιμης απώλειας 

δεδομένων. Πόσο συχνά πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας; Όσο πιο συχνά γίνεται. Λάβετε υπόψη ότι 

τα αντίγραφα ασφαλείας είναι κρίσιμα όταν οι οργανισμοί χτυπούν με επιθέσεις ransomware. Απλώς βεβαιωθείτε 

ότι τα αντίγραφα ασφαλείας σας δεν είναι επίσης κρυπτογραφημένα!



2.3 Έλεγχοι Πρόσβασης

Έλεγχοι πρόσβασης: Έχουμε κάνει την παραπάνω υπόθεση για επικύρωση εισόδου, επικύρωση δεδομένων, 

κατάργηση διπλών αντιγράφων και αντίγραφα ασφαλείας - όλα απαραίτητα για τη διατήρηση της ακεραιότητας 

των δεδομένων. Ας μην αποκλείσουμε μερικές δημοφιλείς βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια δεδομένων που 

μπορούν επίσης να προσφέρουν περισσότερα: στοιχεία ελέγχου πρόσβασης και διαδρομή ελέγχου! Άτομα εντός 

ενός οργανισμού χωρίς σωστή πρόσβαση και με κακόβουλη πρόθεση μπορούν να βλάψουν σοβαρά τα δεδομένα. Το 

χειρότερο είναι ότι ένας ξένος που πλαστοπροσωπεί έναν που είναι στο εσωτερικό του οργανισμού μπορεί επίσης 

να είναι επιζήμιος. Η εφαρμογή ενός μοντέλου με λιγότερα προνόμια - όπου μόνο οι χρήστες που χρειάζονται 

πρόσβαση σε δεδομένα αποκτούν πρόσβαση - είναι μια πολύ επιτυχημένη μορφή ελέγχου πρόσβασης. Αυτό που 

συχνά παραλείπεται είναι η φυσική πρόσβαση στον διακομιστή. Οι πιο ευαίσθητοι διακομιστές πρέπει να είναι 

απομονωμένοι και βιδωμένοι στο δάπεδο ή στον τοίχο. Μόνο τα άτομα που έχουν πρόσβαση πρέπει να έχουν κλειδί 

πρόσβασης - διασφαλίζοντας ότι τα κλειδιά για το “βασίλειο” διατηρούνται ασφαλή.



2.4 Διατηρείτε πάντα ένα ίχνος ελέγχου

Όποτε υπάρχει παραβίαση, είναι σημαντικό για την ακεραιότητα των 

δεδομένων να είναι σε θέση να εντοπίζει την πηγή. Συχνά αναφέρεται 

ως ένα ίχνος ελέγχου, αυτό παρέχει σε έναν οργανισμό τα εφόδια για 

να εντοπίσει με ακρίβεια την πηγή του προβλήματος.

Συνήθως, μια διαδρομή ελέγχου έχει τα ακόλουθα:

 Τα ίχνη ελέγχου πρέπει να δημιουργούνται αυτόματα

 Οι χρήστες δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση ή να παραβιάζουν τη 

διαδρομή ελέγχου

 Κάθε συμβάν - δημιουργία, διαγραφή, ανάγνωση, τροποποίηση -

παρακολουθείται και καταγράφεται

 Κάθε συμβάν είναι επίσης ευθυγραμμισμένο με τον χρήστη, ώστε να 

γνωρίζετε ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα

 Κάθε εκδήλωση είναι χρονικά σφραγισμένη έτσι ώστε να γνωρίζετε 

πότε έλαβε χώρα το συμβάν



2.5 8 τρόποι διασφάλισης της 

ακεραιότητας των δεδομένων

1. Εκτελέστε επικύρωση βάσει κινδύνου.

2. Επιλέξτε κατάλληλο παροχέα συστήματος και υπηρεσιών.

3. Ελέγξτε τα ίχνη ελέγχου σας.

4. Κάντε αλλαγή ελέγχου.

5. Πιστοποίηση συστημάτων πληροφορικής και επικύρωσης

6. Σχεδιάστε για επιχειρηματική συνέχεια.

7. Να είστε ακριβείς.

8. Αρχειοθετείτε τακτικά.

https://www.vaisala.com/en/8-ways-ensure-data-integrity



2.6 8 κοινές μέθοδοι οργάνωσης δεδομένων

1. Χρονολογικά μοτίβα

2. Διαδοχικά μοτίβα

3. Χωρικά μοτίβα

4. Μοτίβα σύγκρισης-αντίθεσης

5. Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

6. Σχέδια αιτίας-αποτελέσματος

7. Μοτίβα επίλυσης προβλημάτων

8. Τοπικά μοτίβα

http://faculty.washington.edu/ezent/impo.htm

Συζητήστε τα μοτίβα.

Ποια μοτίβα θα χρησιμοποιούσατε;



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Για την επίτευξη του επιπέδου Β:

Ασφάλεια σε διαδικτυακά περιβάλλοντα

 Διασφάλιση διαδικτυακής ασφάλειας και προστασίας δεδομένων

 Εγκατάσταση και ρύθμιση αξιόπιστων προγραμμάτων

 Γνώση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και προστασίας πληροφοριών

Για την επίτευξη του επιπέδου Γ:

Ηλεκτρονικό εμπόριο

 Αυτόνομη τεχνική / επίλυση προβλημάτων λογισμικού

 Δημιουργία ηλεκτρονικής επιχείρησης με ασφαλή τρόπο και περιβάλλον

 Προστασία προσωπικών δεδομένων



ΘΕΜΑΤΙΚΗ 3: 

Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης

Επισκόπηση

Υπάρχουν πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάθε ένα 
από αυτά έχει τους δικούς του κανόνες συμπεριφοράς. Σε 
αυτή τη θεματική θα μάθουμε τους βασικούς κανόνες της 
σωστής συμπεριφοράς στις κοινωνικές πλατφόρμες.

Θα εξετάσουμε επίσης τι εικόνα δίνουμε με τις 
αλληλεπιδράσεις μας και πώς να διατηρήσουμε τις 
πληροφορίες μας ασφαλείς και ιδιωτικές.

Στο τέλος, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να 
χρησιμοποιήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς 
όφελός μας και πώς η επιχείρησή μας μπορεί να ωφεληθεί 
από αυτό.



3.1 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι οποιοδήποτε ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει στους 

χρήστες να δημιουργούν και να μοιράζονται γρήγορα περιεχόμενο με το κοινό. Τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ιστότοπων και εφαρμογών. Ορισμένα, 

όπως το Twitter, ειδικεύονται στην κοινή χρήση συνδέσμων και σύντομων γραπτών μηνυμάτων.

Ποιες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης γνωρίζετε;

Καταχωρίστε τις, και προσπαθήστε να προσδιορίσετε τον κύριο 

στόχο τους.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

και φόρουμ;



3.1 Netiquette - κώδικας καλής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο

Κάθε κοινωνική πλατφόρμα έχει το δικό της σύνολο κανόνων συμπεριφοράς. Ωστόσο, υπάρχει μια κοινή 

ευγένεια που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν αλληλεπιδράτε και συμμετέχετε στη διαδικτυακή ζωή.

Η ελάχιστη αποδεκτή διαδικτυακή συμπεριφορά ονομάζεται Netiquette. Το Netiquette αποτελείται από 10 

βασικούς κανόνες:

Κανόνας 1: Στο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος.

Κανόνας 2: Τηρήστε τα ίδια πρότυπα συμπεριφοράς στο διαδίκτυο που ακολουθείτε στην πραγματική ζωή.

Κανόνας 3: Μάθετε που βρίσκεστε στον κυβερνοχώρο.

Κανόνας 4: Σεβαστείτε τον χρόνο και το εύρος ζώνης άλλων ατόμων.

Κανόνας 5: Κάντε τον εαυτό σας να φαίνεται καλοπροαίρετος στο διαδίκτυο.

Κανόνας 6: Μοιραστείτε τις γνώσεις των ειδικών.

Κανόνας 7: Ελέγξτε το θυμό σας ακόμα και εάν διαφωνείτε σε μια συζήτηση.

Κανόνας 8: Σεβαστείτε το απόρρητο των άλλων.

Κανόνας 9: Μην καταχραστείτε τη δύναμή σας.

Κανόνας 10: Να συγχωρείται τα λάθη των άλλων.



3.1.1 Κανόνας 1 και 2
Κανόνας 1: Στο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος

Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία, είτε μέσω email, άμεσου μηνύματος, μηνύματος συζήτησης, κειμένου ή 

κάποιας άλλης μεθόδου, εφαρμόστε τον Χρυσό Κανόνα: Συμπεριφερθείτε στον άλλο με τον ίδιο τρόπο που θα 

θέλατε να σας συμπεριφερθεί κι αυτός.

Να θυμάστε ότι τα γραπτά σας λόγια διαβάζονται από υπαρκτά πρόσωπα, όλοι αξίζουν επικοινωνία με σεβασμό. 

Πριν πατήσετε "αποστολή" ή "υποβολή", ρωτήστε τον εαυτό σας, "Θα ήμουν εντάξει με αυτό εάν κάποιος άλλος 

το είχε γράψει;»

Κανόνας 2: Τηρείτε τα ίδια πρότυπα συμπεριφοράς στο διαδίκτυο που ακολουθείτε στην πραγματική ζωή

Ενώ μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα πρότυπα συμπεριφοράς μπορεί να είναι διαφορετικά στον εικονικό κόσμο, 

σίγουρα δεν πρέπει να είναι χαμηλότερα. Θα πρέπει να κάνετε το καλύτερο δυνατό για να ενεργείτε σύμφωνα με 

τους νόμους και τους ηθικούς τρόπους της κοινωνίας και όταν επικοινωνείτε διαδικτυακά. Εάν δεν θα λέγατε 

κάτι σε κάποιο από κοντά, τότε δεν πρέπει να το λέτε στο διαδίκτυο. Χρήση προσβλητικών ονομάτων, ασεβής 

γλώσσας, και έκφραση εκ προθέσεως προσβλητικών απόψεων – αν δεν θα εκφραζόσασταν με τέτοιους τρόπους 

από κοντά τότε είναι καλύτερα μην το γράψετε.

Και δεν είναι μόνο αυτό που λέτε, αλλά πώς το λέτε. Η χρήση κεφαλαίων γραμμάτων από κάποιον θεωρείται ότι 

φωνάζει, ενώ τα πεζά γράμματα υπονοούν έλλειψη εκπαίδευσης ή και αυτοπεποίθησης. Τα χυδαία σχόλια δεν 

είναι κατάλληλα. Παρακαλώ, μην ξεχνάτε να λέτε παρακαλώ και ευχαριστώ εκεί που χρειάζεται.



3.1.2 Κανόνας 3 και 4

Κανόνας 3: Μάθετε που βρίσκεστε στον κυβερνοχώρο

"Το Netiquette διαφέρει από τομέα σε τομέα." (Shea, 1994) Ανάλογα με το που βρίσκεστε στον εικονικό κόσμο, η 

ίδια γραπτή επικοινωνία μπορεί να είναι αποδεκτή σε μια περιοχή, η οποία όμως μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλη 

σε άλλη. Αυτό το μήνυμα που στέλνετε σε έναν φίλο μπορεί να μην είναι κατάλληλο σε μια επικοινωνία με έναν 

συμμαθητή ή έναν συνάδελφο.

Κανόνας 4: Σεβαστείτε το χρόνο και το εύρος ζώνης των άλλων

Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί χρόνο: χρόνο ανάγνωσης και χρόνο ανταπόκρισης. Οι περισσότεροι άνθρωποι 

σήμερα ζουν πολυάσχολες ζωές, όπως κι εσείς, και δεν έχουν χρόνο να διαβάσουν ή να απαντήσουν σε επιπόλαια 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσιεύσεις συζήτησης. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι ο 

χρόνος που θα αφιερώσει κάποιος διαβάζοντας αυτό που γράψατε δεν θα πάει χαμένος. Κάντε τη γραπτή 

επικοινωνία σας ουσιαστική και συγκεκριμένη, χωρίς υπερβολικό κείμενο ή περιττά γραφικά ή συνημμένα που 

ενδέχεται να χρειαστούν αμέτρητο χρόνο για να κατέβουν, ή στην τελική να μην κατέβουν ποτέ. 



3.1.3 Κανόνες 5 και 6

Κανόνας 5: Παρουσιάστε μια καλή εικόνα του εαυτού σας στο διαδίκτυο

Ένα από τα καλύτερα πράγματα που αφορούν τον εικονικό κόσμο είναι η έλλειψη κρίσης που σχετίζεται με τη φυσική 

σας εμφάνιση, τον ήχο της φωνής σας ή τα ρούχα που φοράτε (εκτός αν δημοσιεύσετε ένα βίντεο με τον εαυτό σας να 

τραγουδάει καραόκε με μια στολή κλόουν.) Ωστόσο, θα , κριθείτε από την ποιότητα της γραφής σας, γι 'αυτό λάβετε 

υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές:

 Ελέγχετε πάντα τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη

 Να γνωρίζετε τι λέτε και να το δηλώνετε με σαφήνεια

 Να είστε ευχάριστοι και ευγενικοί

Ένας καλός κανόνας που πρέπει να ακολουθήσετε είναι ότι εάν δεν θα δείξετε κάτι δημοσίως, τότε δεν πρέπει να το 

κοινοποιήσετε στο διαδίκτυο. Εάν έχετε πρόβλημα με το αφεντικό σας, τους γονείς σας ή τα παιδιά σας να 

αντιμετωπίζουν κάτι τώρα ή σε οποιοδήποτε σημείο στο μέλλον, μην το δημοσιεύσετε στο διαδίκτυο. Δυστυχώς, 

έχουμε ήδη πολλά τέτοια παραδείγματα.

Κανόνας 6: Μοιραστείτε την γνώση των ειδικών

Το Διαδίκτυο προσφέρει στους χρήστες του πολλά οφέλη: το ένα είναι η ευκολία στην οποία οι πληροφορίες μπορούν 

να μοιραστούν ή να είναι προσβάσιμες και στην πράξη, αυτή η δυνατότητα «ανταλλαγής πληροφοριών» είναι ένας 

από τους λόγους για τους οποίους ιδρύθηκε το Διαδίκτυο. Έτσι, στο πνεύμα των «ιδρυτών πατέρων» του Διαδικτύου, 

μοιραστείτε ό, τι γνωρίζετε! Όταν δημοσιεύετε μια ερώτηση και λαμβάνετε έξυπνες απαντήσεις, μοιραστείτε τα 

αποτελέσματα με άλλους. Είστε ειδικός σε κάτι; Δημοσιεύστε πηγές και αναφορές για το θέμα σας.  Έχετε επεκτείνει 

τις γνώσεις σας σε ένα θέμα που μπορεί να ενδιαφέρει τους άλλους; Μοιραστείτε το και αυτό.



3.1.4 Κανόνες 7 και 8

Κανόνας 7: Ελέγξτε το θυμό σας ακόμα και εάν διαφωνείτε σε μια συζήτηση.

Τι σημαίνει «flame» και «flame wars?» “Με τον όρο flaming αναφερόμαστε σε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι όταν 

εκφράζουν μια ισχυρή γνώμη χωρίς να συγκρατούν κανένα συναίσθημα." (Shea, 1994). Για παράδειγμα, 

σκεφτείτε τα είδη των παθιασμένων σχολίων που μπορεί να διαβάσετε σε ένα αθλητικό ιστολόγιο. Ενώ το 

«flame» δεν απαγορεύεται απαραιτήτως στην εικονική επικοινωνία, τα «flame wars», όταν δύο ή τρία άτομα 

ανταλλάσσουν απόψεις με θυμό μεταξύ τους, πρέπει να ελέγχονται, διαφορετικά η συντροφικότητα της ομάδας 

μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο. Μην δυναμώνετε τις φλόγες/flames, σβήστε τα άσχημα σχόλια και καθοδηγήστε τη 

συζήτηση σε μια πιο παραγωγική κατεύθυνση.

Κανόνας 8: Σεβαστείτε το απόρρητο των άλλων

Ανάλογα με το τι διαβάζετε στον εικονικό κόσμο, είτε πρόκειται για διαδικτυακό φόρουμ συζήτησης τάξης, 

σελίδας στο Facebook ή email, ενδέχεται να εκτεθείτε σε ορισμένες ιδιωτικές ή προσωπικές πληροφορίες που 

πρέπει να αντιμετωπιστούν με προσοχή. Ίσως κάποιος μοιράζεται κάποια ιατρικά νέα για ένα αγαπημένο άτομο 

ή συζητά μια κατάσταση στον εργασιακό του χώρο. Τι πιστεύετε ότι θα συνέβαινε εάν αυτές οι πληροφορίες 

"έρθουν σε λάθος χέρια;"

Αμηχανία; Πληγωμένα συναισθήματα Απώλεια εργασίας; Ακριβώς όπως περιμένετε από τους άλλους να σέβονται 

το απόρρητό σας, έτσι θα πρέπει και σεις να σέβεστε το απόρρητο των άλλων. Φροντίστε να είστε προσεκτικοί 

όταν αποφασίζετε εάν θα συζητήσετε ή να μην συζητήσετε διαδικτυακά.



3.1.5 Κανόνες 9 και 10

Κανόνας 9: Μην καταχραστείτε τη δύναμή σας

Ακριβώς όπως σε πρόσωπο με πρόσωπο καταστάσεις, υπάρχουν άνθρωποι στον κυβερνοχώρο που έχουν 

περισσότερη «δύναμη» από άλλους. Έχουν περισσότερη εμπειρία στην τεχνολογία ή έχουν πολυετή εμπειρία σε 

μια συγκεκριμένη δεξιότητα ή αντικείμενο. Ίσως εσείς να έχετε όλη αυτή τη γνώση και δύναμη! Απλώς να έχετε 

κατά νου ότι παρόλο που πιθανόν να γνωρίζετε περισσότερα από ό, τι οι άλλοι ή να έχετε περισσότερη δύναμη 

από ό, τι οι άλλοι, αυτό δεν σας δίνει το δικαίωμα να εκμεταλλευτείτε κανέναν. Σκεφτείτε τον Κανόνα 1: Το 

επίκεντρο είναι ο άνθρωπος.

Κανόνας 10: Να συγχωρείται τα λάθη των άλλων

Δεν έχουν όλοι την ίδια εμπειρία εργασίας στον εικονικό κόσμο. Και δεν γνωρίζουν όλοι τους κανόνες του 

netiquette. Σε κάποιο σημείο, θα δείτε μια ηλίθια ερώτηση, θα διαβάσετε μια άσκοπα μεγάλη απάντηση ή θα 

συναντήσετε λανθασμένες λέξεις. Όταν συμβεί αυτό, δείξτε καλοσύνη και συγχώρεση όπως θα ελπίζατε ότι 

κάποιος θα έκανε το ίδιο, αν είχατε κάνει και εσείς το ίδιο λάθος. Εάν πρόκειται για ένα μικρό "αδίκημα", ίσως 

θελήσετε να το αφήσετε ασχολίαστο. Εάν αισθάνεστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σε ένα κάποιο λάθος, κάντε 

το σε ένα ιδιωτικό email και όχι σε ένα δημόσιο φόρουμ.

Adapted from The Core Rules of Netiquette Shea, V. (1994). Core rules of netiquette. Netiquette (Online ed., pp. 32-45). San Francisco: Albion Books.



3.2 Πως να διατηρήσετε τα προσωπικά σας 

στοιχεία ασφαλή
Η προστασία των προσωπικών σας στοιχείων μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου κλοπής προσωπικών 

δεδομένων, τα οποία σχετίζονται με την ταυτότητά σας. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι για να το κάνετε: να 

γνωρίζεται με ποιον μοιράζεστε πληροφορίες: αποθηκεύστε και απορρίψτε τα προσωπικά σας στοιχεία με 

ασφάλεια, ειδικά τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης. Κάντε ερωτήσεις πριν αποφασίσετε να μοιραστείτε τα 

προσωπικά σας στοιχεία, καθώς επίσης διατηρήστε την κατάλληλη ασφάλεια στους υπολογιστές σας και σε άλλες 

ηλεκτρονικές συσκευές.

Υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες σχετικά με αυτό:

 Να είστε προσεκτικοί με άτομα τα οποία μπορεί να υποδύονται κάποιο άλλο πρόσωπο

 Κατάσχετε με ασφάλεια τα προσωπικά σας στοιχεία

 Κρυπτογραφήστε τα δεδομένα σας

 Κρατήστε τους κωδικούς πρόσβασης ιδιωτικούς

 Μην κάνετε υπερβολική κοινή χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 Κρατήστε ασφαλή τον αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων σας

https://www.consumer.ftc.gov/articles/0272-how-keep-your-personal-information-secure



3. Διατηρήστε τις συσκευές σας ασφαλείς

Χρήση λογισμικού ασφαλείας: Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς, λογισμικό προστασίας από spyware και firewall. 

Φροντίστε να αναβαθμίζετε συχνά τα πιο πάνω λογισμικά από κακόβουλα προγράμματα/ιούς. Προστατέψτε γενικότερα τα 

αρχεία και τους κωδικούς πρόσβασής σας στον υπολογιστή από κακόβουλα αρχεία και ιούς, μέσω της εγκατάστασης 

ενημερώσεων ασφαλείας για το λειτουργικό σας σύστημα και άλλα σχετικά προγράμματα λογισμικού. 

Αποφύγετε τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing mails): Μην ανοίγετε αρχεία, μην κάνετε κλικ σε 

συνδέσμους ή να κατεβάζετε προγράμματα που αποστέλλονται από αγνώστους. Το άνοιγμα ενός αρχείου από κάποιον που 

δεν γνωρίζετε θα μπορούσε να εκθέσει το σύστημά σας σε έναν ιό ή spyware υπολογιστή με αποτέλεσμα να καταγράψει τους 

κωδικούς πρόσβασης ή άλλες πληροφορίες που πληκτρολογείτε.

Να είστε προσεκτικοί σχετικά με τη χρήση του Wi-Fi: Πριν στείλετε προσωπικά στοιχεία μέσω φορητού υπολογιστή ή 

smartphone σε δημόσιο ασύρματο δίκτυο σε καφετέρια, βιβλιοθήκη, αεροδρόμιο, ξενοδοχείο ή άλλο δημόσιο χώρο, δείτε εάν 

θα προστατεύονται τα στοιχεία σας. Εάν χρησιμοποιείτε έναν κρυπτογραφημένο ιστότοπο, προστατεύει μόνο τις 

πληροφορίες που στέλνετε προς και από αυτόν τον ιστότοπο. Εάν χρησιμοποιείτε ένα ασφαλές ασύρματο δίκτυο wifi, 

προστατεύονται όλες οι πληροφορίες που στέλνετε στο συγκεκριμένο δίκτυο.

Κλειδώστε τον φορητό υπολογιστή σας: Διατηρήστε πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά σας στον φορητό υπολογιστή σας 

εφόσον είναι απαραίτητο. Μην χρησιμοποιείτε μια αυτόματη λειτουργία σύνδεσης (login) που αποθηκεύει το όνομα χρήστη 

και τον κωδικό πρόσβασής σας, και μην ξεχνάτε να αποσυνδέεστε πάντα όταν τελειώσετε. Με αυτόν τον τρόπο, εάν ο 

φορητός υπολογιστής σας κλαπεί, θα είναι πιο δύσκολο για έναν κλέφτη να πάρει τα προσωπικά σας στοιχεία.

Διαβάστε τις Πολιτικές απορρήτου: Ναι, μπορεί να είναι αρκετά και περίπλοκα, αλλά σας λένε με πιο τρόπο  ο ιστότοπος

διατηρεί την ακρίβεια, την πρόσβαση, την ασφάλεια και τον έλεγχο των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγει. Πώς 

χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και αν παρέχει πληροφορίες σε τρίτους. Εάν δεν βλέπετε ή κατανοείτε την πολιτική απορρήτου 

ενός ιστότοπου, θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλο ιστότοπο. 



3.4 Πως μπορεί η επιχείρησή μου να επωφεληθεί από τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης;

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να:

 προσελκύστε πελάτες, λάβετε σχόλια και χτίστε την αφοσίωση των πελατών

 αυξήστε την εμβέλεια της αγοράς σας, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αγορών

 κάνετε έρευνα αγοράς και μειώστε το κόστος μάρκετινγκ

 αυξήστε τα έσοδα δημιουργώντας δίκτυα πελατών και διαφημίσεων

 αναπτύξτε την επωνυμία σας

 ανταλλάξτε ιδέες για να βελτιώσετε τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιείστε

 προσλάβετε ειδικευμένο προσωπικό, για παράδειγμα μέσω ιστότοπων δικτύωσης θέσεων εργασίας όπως το LinkedIn

 αυξήστε την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό σας και να βελτιώσετε την κατάταξη των μηχανών αναζήτησης

 Παρακολουθήστε τους ανταγωνιστές σας

Πως μπορεί κάθε πλατφόρμα να βοηθήσει την επιχείρησή σας;

Ποια πλατφόρμα θα χρησιμοποιούσατε για την προσέγγιση της επιχείρησής σας;

Έχετε σκεφτεί πως το κοινό σας αντιλαμβανόταν μέχρι τώρα στα κοινωνικά μέσα;

Πως θα χρησιμοποιούσατε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συνεργασία;



ΘΕΜΑΤΙΚΗ 4: 

Ανάπτυξη ιστοσελίδας

Επισκόπηση

Οι ιστοσελίδες αντιστοιχούν σε αυτό που αποτελεί το 
World Wide Web. Στην 4η θεματική, θα μάθουμε τι είναι μια 
ιστοσελίδα και σε τι χρησιμεύει, ποια είναι τα κύρια 
στοιχεία μιας ιστοσελίδας και ποια είναι η λειτουργία των 
συγκεκριμένων στοιχείων σε μια σελίδα.

Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος θα έχετε μια ιδέα 
σχετικά με το τι να ενσωματώσετε στις μελλοντικές 
ιστοσελίδες της επιχείρησής σας.



4.1 Ανάπτυξη ιστοσελίδας
Η ανάπτυξη ιστοσελίδας είναι η δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδων. Είναι η 
δουλειά που συμβαίνει πίσω από τα παρασκήνια για να κάνει έναν ιστότοπο να 
φαίνεται ελκυστικός, να λειτουργεί γρήγορα και δίνει μια ευχάριστη εμπειρία στον 
χρήστη. Οι προγραμματιστές ιστοσελίδων, ή "devs", το κάνουν αυτό 
χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από γλώσσες κωδικοποίησης.

Πρώτα, ας κάνουμε μια διάκριση στις πιο κάτω ορολογίες

 Web page (ιστοσελίδα) είναι ένα έγγραφο που μπορεί να εμφανιστεί σε ένα πρόγραμμα 

περιήγησης στο Web, όπως Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Internet Explorer ή 

Edge ή Apple Safari. Αυτά ονομάζονται επίσης συχνά "σελίδες".

 Website (ιστότοπος, ιστοχώρος ή διαδικτυακός ιστός) είναι μια συλλογή ιστοσελίδων που 

ομαδοποιούνται και συνήθως συνδέονται με διάφορους τρόπους. 

 Web server (διακομιστής Ιστού) είναι ένας υπολογιστής που φιλοξενεί έναν ιστότοπο στο 

Διαδίκτυο.

 Search engine (μηχανή αναζήτησης) είναι μια υπηρεσία ιστού που σας βοηθά να βρείτε 

άλλες ιστοσελίδες, όπως το Google, το Bing, το Yahoo ή το DuckDuckGo. Οι μηχανές 

αναζήτησης είναι συνήθως προσβάσιμες μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού (π.χ. 

μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις μηχανών αναζήτησης απευθείας στη γραμμή 

διευθύνσεων του Firefox, του Chrome κ.λπ.) ή μέσω μιας ιστοσελίδας (π.χ. bing.com ή 

duckduckgo.com).



4.1.1 Ανάπτυξη ιστοσελίδας

Η χρήση ενός καλού ιστότοπου ενισχύει άμεσα την αξιοπιστία σας ως νόμιμη επιχείρηση. Οι πρώτες εντυπώσεις 
μετράνε, έτσι και οι ιστότοποί σάς, σας επιτρέπουν να κάνετε μια πολύ ισχυρή εντύπωση με μια καλά σχεδιασμένη 
εισαγωγή για την επιχείρησή σας. Ένας ιστότοπος μπορεί να παρουσιάσει την εμπειρία σας και να προβάλλει καλύτερα 
την επιχείρησή σας.

 Καθιέρωση της παρουσία σας.

 Περισσότερη διαφήμιση με 
λιγότερα χρήματα.

 Ενισχύση της τρέχουσας 
διαφημιστικής σας καμπάνια.

 Εξοικονόμηση χρόνου με 
απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις 
στο διαδίκτυο.

 Εκπαίδευση των πελατών σας.

 Λάβετε παραπομπές.

 Δημιουργία μιας νέας βάσης 
πελατών.

 Λάβετε email.

 Δημιουργία μιας σχέσης με τους 
πελάτες σας.

 Συγκέντρωση στοιχείων 
επικοινωνίας.

Ακολουθούν ορισμένα οφέλη από τη δημιουργία ιστοσελίδας:

https://www.cleart.com/why-should-i-have-a-website.html



4.2.1 Τα 13 μέρη ενός ιστότοπου

Κάθε ιστότοπος κατασκευάζεται από διαφορετικά μέρη. Ας δούμε πως ονομάζονται τα 13 μέρη:

1. Website logo - Λογότυπο ιστότοπου
Το κομμάτι του λογότυπου του ιστότοπου θα είναι συνήθως ο χώρος για τον 
προσδιορισμό της επωνυμίας του ιστότοπου. Ενώ τα προσωπικά ιστολόγια και άλλοι 
ιστότοποι που δεν βασίζονται σε επωνυμίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν μόνο το όνομα 
του ιστότοπου εδώ, αυτό το σημείο είναι το πρώτο σημείο πρόσκλησης για τη δημιουργία 
επωνυμίας στον ιστότοπο. Αυτή η εικόνα ή κείμενο συνδέεται συχνά με την κύρια σελίδα 
του ιστότοπου, συχνά γνωστή ως “home".

2. Header - κεφαλίδα
Η κεφαλίδα είναι το πάνω μέρος του ιστότοπου, που συχνά περιέχει το λογότυπο του 
ιστότοπου, καθώς και το κύριο μενού. Η κεφαλίδα είναι συχνά ένα μόνιμο προσάρτημα 
του ιστότοπου, όπου το κύριο περιεχόμενο μπορεί να μετακινηθεί κάτω από αυτήν. Η 
κεφαλίδα περιέχει πληροφορίες που είναι σημαντικές για την πλοήγηση στον ιστότοπο.

3. Menu
Τα μενού, τα οποία τοποθετούνται συχνά σε ένα εύκολα προσβάσιμο μέρος του 
ιστότοπου, παρέχουν έναν εύκολο τρόπο περιήγησης. Ένα κύριο μενού περιλαμβάνεται 
συχνά στην κεφαλίδα ή σε ένα αναπτυσσόμενο παράθυρο (ειδικά σε προβολές ιστότοπων
για κινητά) και επιτρέπει την πλοήγηση των σελίδων του ιστότοπου.



4.2.2 Τα 13 μέρη ενός ιστότοπου

4. Body
Η περιοχή body ενός ιστότοπου είναι η περιοχή όπου υπάρχει το μεγαλύτερο περιεχόμενο. 
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη περιεχομένου. Οι συγκεκριμένες σελίδες θα περιέχουν 
συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η αρχική σελίδα που απεικονίζεται περιέχει παραδείγματα 
αυτών των τύπων περιεχομένου με τρόπους που θα εμφανίζονται σε μια αρχική σελίδα.

5. Highlighted content - Επισημασμένο περιεχόμενο
Το επισημασμένο περιεχόμενο, συχνά αποκλειστικά στην αρχική σελίδα, καθοδηγεί τους 
επισκέπτες σε τμήματα του ιστότοπού σας που θα μετατραπούν στους στόχους του 
ιστότοπου. Οι στόχοι του ιστότοπου είναι οι ενέργειες, οι αλληλεπιδράσεις κ.λπ. που 
πληρούν τον σκοπό της ιστοσελίδας σας. Κάποια παραδείγματα είναι η  κράτηση πτήσης 
στον ιστότοπο ενός ταξιδιωτικού γραφείου ή η αγορά αγαθών σε ένα ηλεκτρονικό 
κατάστημα. 
6. Call To Action (CTA) – Προτροπή για ενέργεια
Το call-to-action (CTA) ή αλλιώς «προτροπή για ενέργεια» είναι ένα κουμπί ή link το οποίο 
τοποθετείται μέσα στο website, το blog ή σε newsletters, ώστε να κεντρίσει το 
ενδιαφέρον του κοινού και να τους προτρέψει να πραγματοποιήσουν μια ενέργεια, όπως 
για παράδειγμα να συμπληρώσουν τη φόρμα με τα στοιχεία τους στη σελίδα που 
ακολουθεί (landing page). Ο κύριος σκοπός αφορά στη καθοδήγηση των επισκεπτών σε 
πληροφορίες που σχετίζονται με αυτούς.



4.2.3 Τα 13 μέρη ενός ιστότοπου
7. Sidebar – Πλευρική μπάρα/γραμμή 
Ενώ πολλοί σύγχρονοι ιστότοποι με επίπεδα σχεδιασμένα στοιχεία πλαισιώνουν το περιεχόμενο 
της περιοχής Body σε όλο το πλάτος του ιστότοπου, οι πλευρικές γραμμές είναι πολύ κοινά 
στοιχεία που δεν έχουν εξαφανιστεί εντελώς. Οι πλευρικές μπάρες, όπως τα μενού, βοηθούν 
συχνά στην πλοήγηση. Όταν απαιτείται μεγάλος αριθμός πληροφοριών, όπως πολλές αναρτήσεις 
ιστολογίου ή προϊόντων, μια πλευρική μπάρα μπορεί να βοηθήσει. Οι πλευρικές μπάρες 
χρησιμοποιούνται συχνά στην εμφάνιση σχετικών κομματιών από πληροφορίες, περιέχουν CTA ή 
καθοδηγούν τους επισκέπτες στο επόμενο βήμα αφού διαβάσουν μια ανάρτηση ή προσθέσουν 
ένα προϊόν στο καλάθι τους (για παράδειγμα).

8. Δημοσιεύσεις και περιεχόμενο «feed»
Ένας εύχρηστος τρόπος για να προσελκύσετε επισκέπτες στον ιστότοπό σας με το περιεχόμενο 
του ιστότοπού σας, είναι να προσφέρετε μια «ροή» περιεχομένου. Αυτό, όπως μια παρουσίαση 
προτεινόμενων προϊόντων ή, σε αυτήν την περίπτωση, οι τελευταίες αναρτήσεις ιστολογίου, 
χρησιμεύουν στο να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη και να τον καθοδηγήσει στην 
ολοκλήρωση των στόχων του ιστότοπου (στην περίπτωση του εικονικού ιστότοπου, στην 
ανάγνωση μιας ανάρτησης ιστολογίου).

9. Internal Links - Εσωτερικοί σύνδεσμοι
Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι είναι χρήσιμοι για τη δημιουργία μιας ιδανικής ροής μέσω του ιστότοπού
σας. Στο παράδειγμα, ο σύνδεσμος οδηγεί τους χρήστες στη σελίδα του ιστολογίου, όπου μπορούν 
να μελετήσουν την πλήρη λίστα των αναρτήσεων ιστολογίου και να βρουν κάτι που τους 
ενδιαφέρει και να ολοκληρώσουν αποτελεσματικά έναν στόχο. Το περιεχόμενο πλευρικής μπάρας 
και το επισημασμένο περιεχόμενο CTA είναι ένας άλλος τρόπος για να επιτευχθεί το ίδιο πράγμα, 
με ένα ακόμη πιο αποτελεσματικό τρόπο που προσελκύει την προσοχή.



4.2.4 Τα 13 μέρη ενός ιστότοπου

10. Forms - Φόρμες
Οι φόρμες είναι ιδανικοί τρόποι συλλογής πληροφοριών από τους επισκέπτες σας. Οι φόρμες 
επικοινωνίας είναι πολύ συνηθισμένες και λειτουργούν για να αποκτήσουν το όνομα και ένα μέσο 
επικοινωνίας τουλάχιστον με τους επισκέπτες. Φόρμες εγγραφής, έντυπα αίτησης, φόρμες 
πληροφοριών αποστολής κ.α, είναι παραδείγματα του τρόπου χρήσης των εντύπων σε 
ιστότοπους. Οι φόρμες είναι ένας εύκολος τρόπος για τους επισκέπτες σας να λάβουν τις σωστές 
πληροφορίες.

11. Buttons - Κουμπιά
Όπως και το CTA, σας ζητά να ολοκληρώσετε μια αλληλεπίδραση, όπως μια φόρμα, ή απλά ως 
σύνδεσμος προς ένα άλλο μέρος του ιστότοπού σας (τα μενού το χρησιμοποιούν συχνά) τα 
κουμπιά είναι εύχρηστα διαδραστικά μέρη του ιστότοπού σας που ενθαρρύνουν την αφοσίωση. 
Το μοναδικό στυλ σε αυτά τα μέρη του ιστότοπου μπορεί να είναι χρήσιμο για τη δημιουργία 
επωνυμίας, τονίζοντας το CTA που σχετίζεται και καθοδηγεί το βλέμμα του επισκέπτη σε ένα 
συγκεκριμένο κομμάτι πληροφοριών.

12. Footer - Υποσέλιδο
Το υποσέλιδο είναι η ολοκλήρωση της ιστοσελίδας. Συνήθως, το υποσέλιδο θα περιέχει 
σημαντικούς συνδέσμους στον ιστότοπο ή, μερικές φορές, συνδέσμους προς όλες τις σελίδες του 
ιστότοπου. Μια σφραγίδα πνευματικών δικαιωμάτων και ημερομηνίας είναι κοινή, για την 
προστασία των πληροφοριών στον ιστότοπό σας και για να ενημερώσει τους επισκέπτες σας 
σχετικά με την τελευταία φορά που αναβαθμίστηκε η σελίδα σας. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές 
πληροφορίες - ίσως μια μίνι φόρμα επικοινωνίας, ένα CTA, μια κυλιόμενη συλλογή φωτογραφιών 
ή οποιεσδήποτε άλλες μόνιμες πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στο τέλος κάθε σελίδας -
περιέχονται στο υποσέλιδο.



4.2.5 Τα 13 μέρη ενός ιστότοπου

13. Social links – Κοινωνικοί σύνδεσμοι
Οι σύνδεσμοι κοινωνικών μέσων είναι μια δημοφιλής προσθήκη στους περισσότερους 
ιστότοπους. Ενώ το παράδειγμα δείχνει τους συνδέσμους στο υποσέλιδο, οι σύνδεσμοι 
κοινωνικών μέσων μπορούν να εμφανίζονται σε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου. Εάν 
σε ένα επισκέπτη αρέσει η ιστοσελίδα σας, και θέλει να λαμβάνει ενημερώσεις από αυτη
μέσω των κοινωνικών μέσων ή απλώς προτιμά να έρθει σε επαφή διαμέσου των 
κοινωνικών μέσων, αυτοί οι σύνδεσμοι θα προκαλέσουν περαιτέρω εμπλοκή με τον 
ιστότοπό σας.

Όπως συζητήσαμε στη προηγούμενη ενότητα, η παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
είναι σχεδόν απαραίτητη για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας επωνυμίας στο διαδίκτυο 
και αποτελεί τεράστια βοήθεια για την αλληλεπίδραση με το κοινό σας στο διαδίκτυο.

Βρείτε παραδείγματα καλύτερων και χειρότερων ιστοσελίδων.



4.3.1 Διαδικτυακό κατάστημα

Τώρα που γνωρίζουμε πως πρέπει να είναι ένας βασικός ιστότοπος, ας δούμε 8 βασικά στοιχεία για τη 
δημιουργία ενός διαδικτυακού καταστήματος:

1. Ευδιάκριτο λογότυπο της εταιρίας στον ιστότοπο
Για οποιαδήποτε επωνυμία (brand) ή ιστότοπο, ένα ελκυστικό και φωτεινό λογότυπο είναι απαραίτητο 
για να προσελκύσει τον πελάτη. Το λογότυπο πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα μεταξύ των άλλων 
λογότυπων. Το λογότυπο είναι το σύμβολο της εμπιστοσύνης μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού. Το 
λογότυπο προσδιορίζει μια εταιρεία και πολλές αγαπημένες μάρκες αναγνωρίζονται από την εικόνα του 
λογότυπου. Το λογότυπο πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ιδέες και τα προϊόντα της εταιρείας.

2. Διαφημίσεις και προσφορές
Οι περισσότεροι πελάτες αναζητούν διαφημίσεις και προσφορές που παρέχονται στον ιστότοπο. Για να 
τραβήξετε την προσοχή του πελάτη, να εμφανίσετε τις προσφορές και τις εκπτώσεις στην αρχική 
σελίδα. Εάν δεν υπάρχει τίποτα ελκυστικό, τότε ο ιστότοπος θεωρείται «κλειστός» για τους πελάτες. Οι 
διαφημίσεις προσελκύουν επίσης πελάτες και σας βοηθούν να αυξήσετε τις πωλήσεις και τα έσοδα. Η 
πλοήγηση στις σελίδες πρέπει να είναι εύκολη και η αναζήτηση προϊόντων πρέπει επίσης να γίνεται 
γρήγορα.

3. Επώνυμα προϊόντα στην κορυφή
Μερικοί άνθρωποι έχουν την επιλογή να αγοράσουν μόνο τα επώνυμα προϊόντα. Επομένως, η ανάπτυξη 
ιστοτόπου που να λειτουργεί ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα 
επώνυμα προϊόντα να εμφανίζονται στην κορυφή του ιστότοπου. Τα επώνυμα προϊόντα με την 
καλύτερη προσφορά, δίνουν την ευκαιρία στον πελάτη να προσέξει το προϊόν και να πραγματοποιήσει 
μια αγορά. 



4.3.2 Διαδικτυακό κατάστημα
4. Εγγραφή και καλάθι αγορών
Για να αναπτύξετε ένα Ηλεκτρονικό κατάστημα, πρέπει να έχετε την επιλογή Εγγραφή και καλάθι αγορών στον 
ιστότοπο. Τα χαρακτηριστικά όπως η εγγραφή και το καλάθι αγορών πρέπει να είναι δίπλα-δίπλα για εύκολη 
πρόσβαση. Οι τακτικοί πελάτες μπορούν να λάβουν έναν κωδικό πρόσβασης και έναν κωδικό πρόσβασης για την 
αποθήκευση των προηγούμενων παραγγελιών τους και επίσης να μπορούν να παρέχουν μια κριτική για τα 
προϊόντα σας. Έχοντας μια δυνατότητα πλαισίου αναζήτησης, επιτρέπει στον πελάτη να αναζητήσει ένα 
συγκεκριμένο προϊόν και να μεταβεί απευθείας στη περιγραφή του προϊόντος. Τα εικονίδια σύνδεσης, αναζήτησης 
και καλαθιού, μπορούν να τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο, έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να 
εξερευνήσουν τον ιστότοπό σας με καλύτερο τρόπο. Εγγραφείτε στα αποκλειστικά μας ενημερωτικά δελτία. 
Εγγραφείτε για να δείτε τα δημοφιλή ενημερωτικά δελτία μας.

5. Εμφάνιση των διαθέσιμων επιλογών πληρωμής
Τα περισσότερα από τα διαδικτυακά ψώνια έχουν τη δυνατότητα διαδικτυακών πληρωμών. Οι διαδικτυακές 
πληρωμές είναι πλέον ασφαλείς και διευκολύνουν τους πελάτες. Πρέπει να δηλώσετε με σαφήνεια τον τρόπο 
πληρωμής που αποδέχεστε. Όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα δεν δέχονται όλες τις κάρτες. Κάποιοι δέχονται 
διεθνείς κάρτες και άλλοι όχι. Εμφανίστε τη λίστα καρτών που αποδέχεστε στο υποσέλιδο του ιστότοπου ή στη 
σελίδα πληρωμής. Ο πελάτης είναι καλά προετοιμασμένος για τις επιλογές πληρωμής αφού δει τα εικονίδια στον 
ιστότοπο.

6. Σύνδεσμοι κοινωνικών μέσων
Οι περισσότεροι άνθρωποι περιηγούνται σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων για να έχουν κριτικές και να γνωρίζουν 
περισσότερα για την εταιρεία και τα προϊόντα. Εμφανίζοντας τους κοινωνικούς συνδέσμους στον ιστότοπό σας, ο 
πελάτης μπορεί εύκολα να συνδεθεί με κοινωνικούς ιστότοπους όπως το Facebook, το Twitter και άλλους 
ιστότοπους. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως αυτοπροωθητικοί
ιστότοποι και μπορούμε να ζητήσουμε από τους πελάτες να δώσουν κριτικές για την υπηρεσία ή τα προϊόντα σας. 
Οι διαφημιστικές δραστηριότητες μπορούν επίσης να διεξαχθούν στο Facebook και να αποσταλούν σε 
κύριους/πρωταρχικούς  (primary) ή δευτερεύων (secondary) πελάτες.



4.3.3 Διαδικτυακό κατάστημα

7. Αριθμοί τηλεφώνου και επιλογές διαδικτυακής συνομιλίας
Ο αριθμός τηλεφώνου της εταιρείας σας πρέπει να εμφανίζεται στον ιστότοπο, ο οποίος βοηθά 
τον πελάτη να επικοινωνήσει μαζί σας όταν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα σχετικά με τον 
ιστότοπο ή κατά την παράδοση των προϊόντων. Είναι καλύτερο να έχετε 24ωρη γραμμή για να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις πριν και μετά την πώληση που θέτουν οι πελάτες. Μια άλλη επιλογή 
είναι η διαδικτυακή συνομιλία. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια ζωντανή συνομιλία με τον 
πελάτη για να διορθώσετε εγκαίρως τις αμφιβολίες και τα ερωτήματα που πιθανόν να 
προκύπτουν από τον πελάτη.

8. Εμπιστευτικά σήματα στις πληρωμές
Όσον αφορά τις διαδικτυακές αγορές, όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω διαδικτυακών 
συναλλαγών. Επομένως, πρέπει να παρέχετε εγγύηση στον πελάτη ότι οι συναλλαγές είναι 
ασφαλείς από αδιάκριτα μάτια. Τα πιστοποιητικά διαπίστευσης, όπως η Network Solutions, η 
McAfee και άλλες αξιόπιστες εταιρείες, θα παρέχουν μια αίσθηση ασφάλειας στους πελάτες κατά 
τη διάρκεια των πληρωμών. 

Συμπέρασμα:

Ένας ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να αναπτυχθεί πολύ προσεκτικά με όλες τις παραπάνω 
δυνατότητες. Άλλες δυνατότητες θα μπορούσαν να προστεθούν με βάση την απαίτηση του κατόχου 
της ιστοσελίδας.



4.4 Πως να επιλέξετε λογισμικό

Δεδομένου ότι είσαστε άπειροι στο σχεδιασμό ιστοσελίδων, ίσως να  θέλετε να μάθετε σε ποιο λογισμικό 
σχεδιασμού ιστού αξίζει να επένδυσετε. Η επιλογή ενός εξαιρετικού εργαλείου σχεδιασμού ιστοσελίδων 
εξαρτάται από τη λειτουργικότητα και το σκοπό του. Δεν υπάρχει η καλύτερη λύση all-in-one. Επίσης, ανάλογα με 
τον στόχο σας, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα λογισμικό σχεδιασμού για να επιτύχετε 
το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αυτά είναι τα καλύτερα λογισμικά σχεδιασμού ιστοσελίδων το 2020:
• Adobe Dreamweaver CC.
• Wix.
• Wordpress.
• Weebly.
• Webflow.

Στο τέλος, θα αποφασίσετε ποιο θα διαλέξετε και θα το χρησιμοποιήσετε για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες σας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για αυτά και να τα δοκιμάσετε εδώ: https://websitesetup.org/web-design-software/

https://websitesetup.org/web-design-software/


ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ

Για την επίτευξη του επιπέδου Β

Δημιουργία βασικών ιστοσελίδων

 Νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων

 Προστασία προσωπικών δεδομένων

 Ηλεκτρονικοί νόμοι επικοινωνίας

 Σχεδιασμός ιστοσελίδας

Για την επίτευξη του επιπέδου Γ:

Προηγμένος σχεδιασμός ιστοσελίδων

 Σχεδιασμός ιστοσελίδων και δυνατοτήτων

 Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος / ηλεκτρονικής επιχείρησης

 Λέξεις-κλειδιά και χρήση μηχανών αναζήτησης



ΘΕΜΑΤΙΚΗ 5: 

Σχεδιασμός γραφικών και 

επεξεργασία βίντεο

Επισκόπηση

Στα μαθήματα σχετικά με ιστότοπους και διαδικτυακά 
καταστήματα ήδη να κατανοήσαμε τη σημασία ενός 
λογότυπου. Το λογότυπο είναι μόνο ένα από τα μέρη μιας 
οπτικής ταυτότητας.

Σε αυτή τη θεματική θα ασχοληθούμε με την 
πολυπλοκότητα της γραφιστικής και θα μάθουμε τι 
χρειάζεται για την ανάπτυξη μιας μάρκας/επωνυμίας.



5. Τι είναι η οπτική ταυτότητα;

Κάθε εταιρεία έχει μια ιστορία να διηγηθεί. Δημιουργία, διαχείριση, δραστηριότητα: όλα γίνονται για έναν λόγο. Για 
να διηγηθεί μια ιστορία και να γίνει γνωστή, μια εταιρεία πρέπει πρώτα να αναπτύξει τη δική της ταυτότητα. Η 
πολιτιστική ταυτότητα, που ονομάζεται επίσης «εταιρική κουλτούρα» είναι το πρώτο βήμα. Ρυθμίζει τη θέση, τη 
λειτουργία και τις στρατηγικές του οργανισμού και επηρεάζει τις αποφάσεις. Το δεύτερο βήμα είναι η οπτική 
ταυτότητα. Προσθέτει περισσότερο βάθος και δίνει στους ανθρώπους κάτι για να θυμούνται την εταιρεία.

Η οπτική ταυτότητα είναι όλες οι εικόνες και οι γραφικές 
πληροφορίες που εκφράζουν ποιος είναι μια επωνυμία και πως 
διαφοροποιείται από τις άλλες. Με άλλα λόγια, περιγράφει όλα όσα 
μπορούν να δουν οι πελάτες, από το λογότυπο έως την εσωτερική 
διακόσμηση ενός καταστήματος.

Τι είναι η μάρκα/επωνυμία; Συζητήστε.



5.1 Στοιχεία οπτικής ταυτότητας

Η οπτική ταυτότητα είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών που καθορίζουν την εμφάνιση και την αίσθηση 

μιας μάρκας/επωνυμίας σε όλα τα κανάλια.

Περιλαμβάνει αυτά τα στοιχεία:

Λογότυπο

Χρώματα

Τυπογραφία

Φωτογραφία

Η οπτική ταυτότητα είναι αυτό που κάνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας εταιρείας μοναδικά και 

αναγνωρίσιμα μεταξύ των ανταγωνιστών.

Μέσω ενός προσεκτικά ανεπτυγμένου και συνεκτικού σχεδιασμού, το κοινό έρχεται να συνδέσει την 

επωνυμία με την προσφορά και τις αξίες της. Είναι η πρώτη αλληλεπίδραση της επιχείρησης με τον 

καταναλωτή και, επομένως, είναι σημαντικό να δημιουργεί μια θετική και διαρκή πρώτη εντύπωση.



5.1.1 Στοιχεία οπτικής ταυτότητας

1. Λογότυπο

Το λογότυπο είναι μια οπτική αναπαράσταση της επωνυμίας και ένα γραφικό σύμβολο της επιχείρησής σας και της 
ταυτότητάς της. Το λογότυπο της επωνυμίας πρέπει να αποτελείται από εικόνες που είναι αξιομνημόνευτες και να 
θυμίζουν όσους το βλέπουν. Θα πρέπει επίσης να μεταφέρει το τι κάνει η επιχείρησή σας.

Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία της οπτικής ταυτότητας που μπορεί να εξελιχθεί, καθώς η επιχείρησή σας 
αναπτύσσεται και μπορεί να περιέχει τα χρώματα, τη γραμματοσειρά και τα στοιχεία σχεδίασης της μάρκας. Η 
επένδυση χρόνου και χρήματος στο σχεδιασμό λογότυπου διασφαλίζει μια επαγγελματική οπτική παρουσία που 
παρέχει οπτική συνέπεια και συνοχή στην επιχείρησή σας σε όλες τις πλατφόρμες. Ένα υπέροχο λογότυπο 
προσδιορίζει την επιχείρηση με έναν αναγνωρίσιμο και αξέχαστο τρόπο στο μυαλό εκείνων που την βλέπουν.



5.1.2 Στοιχεία οπτικής ταυτότητας

2. Παλέτα χρωμάτων

Μέχρι και 90% των καταναλωτών θεωρούν ότι το χρώμα της μάρκας παίζει βασικό ρόλο στις αποφάσεις αγοράς τους. Η 
παλέτα χρωμάτων πρέπει να ταιριάζει με το συναίσθημα και το μήνυμα που επιθυμεί να μεταδώσει η εταιρία - οι 
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις ενδέχεται να ενσωματώνουν πράσινα και χρυσά, ενώ τα ασημένια, τα μαύρα και τα 
χρυσά είναι κατάλληλα για μάρκες που πωλούν είδη πολυτελείας. Κατά την παραγωγή ενός χρώματος επωνυμίας, 
συνιστάται οι επιχειρήσεις να ξεκινούν με ένα μόνο χρώμα και να εφαρμόζουν παρόμοιες σειρές αυτού του χρώματος, 
έτσι ώστε το περιεχόμενο να φαίνεται συνεπές για διαφορετικούς σκοπούς και πλατφόρμες.

Ως στοιχείο της οπτικής ταυτότητας της μάρκας, το χρώμα έχει αυτούς τους ρόλους και τα οφέλη:

 Διαχωρίζει την επιχείρησή σας: Φροντίστε να δείτε τα λογότυπα των ανταγωνιστών σας και τα χρώματα που 
χρησιμοποιούν, καθώς αυτά είναι συνήθως τα κύρια χρώματα της μάρκας. Σκεφτείτε σκληρά για το πώς μπορείτε 
να αλλάξετε τα χρώματα σας για να κάνετε την παλέτα σας να ξεχωρίζει. Επίσης, το διαφοροποιημένο χρώμα 
μπορεί να προσελκύσει την προσοχή και να περιορίσει την οπτική ακαταστασία.

Προσδιορίζει την επιχείρησή σας: Το χρώμα μπορεί να συσχετιστεί πολύ στενά με την επιχείρησή σας. Σύμφωνα με 
μια έρευνα, το χρώμα βελτιώνει την αναγνώριση της μάρκας έως και 80%.

Προσφέρει τόσο την ψυχολογία όσο και τη στρατηγική στην επιχείρησή σας: Τα χρώματα επηρεάζουν τη διάθεση 
και τη στάση των ανθρώπων και έχουν συναισθηματικές επιπτώσεις. Τα χρώματα της επωνυμίας μπορούν να 
επηρεάσουν την αγοραστική συμπεριφορά των ανθρώπων, αν και διαφορετικοί πολιτισμοί αντιδρούν διαφορετικά 
στα ίδια χρώματα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα χρώματα σας ενδέχεται να χρειάζονται τροποποίηση για 
ορισμένες αγορές. Ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρηματικές υπηρεσίες δεν είναι αντανακλαστικές αγορές και η 
επιλογή χρώματος είναι περισσότερο ένα στρατηγικό ζήτημα στον κόσμο της επωνυμίας των υπηρεσιών. Ίσως 
είναι καλύτερη ιδέα να επιλέξετε ένα χρώμα που διαφοροποιεί έντονα την επωνυμία σας από τους άλλους από το 
να αναζητάτε τα συναισθηματικά και τα συμβολικά της χαρακτηριστικά.



5.1.3 Στοιχεία οπτικής ταυτότητας

3. Γραμματοσειρές και Τυπογραφία

Η γραμματοσειρά και η διάταξη του κειμένου σας επηρεάζουν την 
οπτική ταυτότητα της επωνυμίας σας και τον τρόπο που επηρεάζει 
τους καταναλωτές. Οι πιο γνωστές μάρκες τείνουν να διατηρούν την 
τυπογραφία τους απλή, αλλά επίσης λαμβάνουν υπόψη τα 
συναισθήματα και την προσωπικότητα που μεταδίδει κάθε 
γραμματοσειρά. Το στυλ της τυπογραφίας, το βάρος γραμμής, οι 
καμπυλότητες και οι αποστάσεις αντικατοπτρίζουν και καθορίζουν 
την προσωπικότητα της μάρκας. Οι επωνυμίες που γράφονται με 
κεφαλαίες γραμματοσειρές sans serif θα προσφέρουν μια πολύ 
διαφορετική οπτική αίσθηση από τη πεζά serif ή την τυπογραφία 
σεναρίου.

Επιπλέον, οι γραμματοσειρές sans serif που περιβάλλονται από 
λευκό χώρο και καθαρές εικόνες μοιάζουν πολύ πολυτελείς, 
μοντέρνες και μινιμαλιστικές. Η σύζευξη γραμματοσειρών serif με 
γραφικά που έχουν εξίσου παραδοσιακή εμφάνιση μπορεί να 
καταλήξει να φαίνεται πολύ σκληρή και χωρίς χαρακτήρες. Σε κάθε 
περίπτωση, τα συναισθήματα που προσπαθείτε να προκαλέσετε με 
τα χρώματα σας πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το στυλ της 
τυπογραφίας.



5.1.4 Στοιχεία οπτικής ταυτότητας
4. Φωτογραφία και Συμβολισμός

Η φωτογραφία επωνυμίας είναι μια σειρά από εικόνες που αντιπροσωπεύουν την επιχείρησή σας και 
παρέχουν ένα άλλο στοιχείο στην οπτική της ταυτότητα.

Η φωτογραφία πρέπει να ταιριάζει με την υπόλοιπη ταυτότητα της επωνυμίας σας, τα χρώματα, τα λογότυπα 
και τα μηνύματα. Η φωτογραφία επωνυμίας μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες των προϊόντων της 
επιχείρησής σας, της ομάδας σας, του χώρου εργασίας και άλλων πραγμάτων που σχετίζονται με την 
επιχείρησή σας.

Η φωτογραφία παρέχει αυτά τα οφέλη στην επιχείρησή σας:

 Κάνει την επωνυμία σας πιο σχετική: Η οπτική αναπαράσταση του εαυτού σας, των υπαλλήλων σας και 
του επιχειρηματικού σας χώρου καθιστά τους καταναλωτές πιο πιθανό να συνδεθούν και να 
αλληλοεπιδράσουν μαζί σας, καθώς και να ταυτίζονται με την επιχείρησή σας καθώς βλέπουν το 
πρόσωπο πίσω από την επιχείρησή σας.

 Βελτιστοποιεί την πρώτη εντύπωση: Χρειάζονται μόνο 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου για να 
δημιουργήσουν οι πρώτες εντυπώσεις, οπότε η φωτογραφία που χρησιμοποιείτε στην ταυτότητα της 
επωνυμίας σας πρέπει να συμβάλλει στις θετικές εντυπώσεις και να την κάνει γρήγορα. Η υψηλής 
ποιότητας, επαγγελματική φωτογραφία προσελκύει πιθανούς πελάτες καθώς θα καταλάβουν ότι η 
επιχείρησή σας είναι πολύ προσανατολισμένη στη λεπτομέρεια, είναι συνεπής και έχει καλή αισθητική.

 Αυξάνει την αφοσίωση: Όσο το 65% των στελεχών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι η φωτογραφία και άλλα 
οπτικά στοιχεία, όπως εικονογραφήσεις και βίντεο, είναι το κλειδί για την επικοινωνία της επωνυμίας 
σας. Οι αναρτήσεις στο Facebook με εικόνες συνέβαλαν με το 87% όλων των δεσμεύσεων στις σελίδες 
των επωνυμιών. Τα tweets με εικόνες λαμβάνουν 150% περισσότερα retweets από τα tweets χωρίς 
εικόνες και άρθρα με μια εικόνα κάθε 75-100 λέξεις που λαμβάνονται διπλάσιες από τις κοινοποιήσεις 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως άρθρα με λιγότερες εικόνες.



5.2 Μερικά από τα καλύτερα δωρεάν λογισμικά σχεδιασμού 

γραφικών

Εάν θέλετε να σχεδιάσετε τη δική σας οπτική ταυτότητα, υπάρχουν φυσικά επαγγελματικά 
προγράμματα γραφιστικής, ωστόσο θα σας κοστίσουν μια περιουσία. Εάν σκοπεύετε να 
ασχοληθείτε με τη γραφιστική, τότε είναι λογικό να επενδύσετε σε ένα τέτοιο λογισμικό, ωστόσο, 
εάν το χρειάζεστε μόνο για τους σκοπούς του σχεδιασμού της επωνυμίας σας, τότε εδώ είναι 10 
από τα καλύτερα και ευκολότερα στη χρήση δωρεάν προγράμματα:

Vectr

Inkscape

Gravit Designer

Canva

GIMP

Easelly

SVG-Edit

Daz 3D

Blender

Krita

https:/58
+/fixthephoto.com/best-free-graphic-design-software.html



5.3 Τα πιο σημαντικά βήματα για το σχεδιασμό ενός 

λογότυπου

Μπορεί να αναρωτιέστε: Πως μπορώ να σχεδιάσω το δικό μου λογότυπο; Αυτά είναι τα βήματα 
που πρέπει να ακολουθήσετε:

1. Κατανοήστε γιατί χρειάζεστε ένα λογότυπο

2. Ορίστε την ταυτότητα της επωνυμίας σας

3. Βρείτε έμπνευση για το σχέδιό σας

4. Δείτε τον ανταγωνισμό

5. Επιλέξτε το στυλ του σχεδιασμού σας

6. Βρείτε τον σωστό τύπο λογότυπου

7. Δώστε προσοχή στο χρώμα

8. Διαλέξτε τη σωστή τυπογραφία

9. Επικοινωνήστε με τον σχεδιαστή σας

10. Αξιολογήστε τις επιλογές λογοτύπου σας

11. Τι να μην κάνετε κατά το σχεδιασμό ενός λογότυπου

12. Ενσωματώστε το σχεδιασμό λογότυπου στην επωνυμία σας

https://99designs.com/blog/logo-branding/how-to-design-logo/



5.4 Η σημασία της γνώσης της ψυχολογίας των χρωμάτων στη γραφιστική

Γιατί είναι σημαντικό το χρώμα; Είτε εργάζεστε πάνω σε ένα λογότυπο, μια διαφήμιση, μια καμπάνια 
επωνυμίας ή απλά μια απλή επαγγελματική κάρτα, τα χρώματα που επιλέγετε είναι εξίσου σημαντικά με τις 
πληροφορίες που συμπεριλαμβάνετε. Στο σχεδιασμό, είναι σημαντικό να έχουμε μια σταθερή κατανόηση για 
το πώς το χρώμα θα επηρεάσει τον μέσο καταναλωτή.

Το χρώμα στο σχεδιασμό είναι πολύ υποκειμενικό. Αυτό που προκαλεί μια αντίδραση σε ένα άτομο μπορεί να 
προκαλέσει μια πολύ διαφορετική αντίδραση σε κάποιον άλλο. Μερικές φορές αυτό οφείλεται σε προσωπικές 
προτιμήσεις, και άλλες φορές σε πολιτιστικό υπόβαθρο. Η θεωρία των χρωμάτων είναι από μόνη της μια 
επιστήμη. Η μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα χρώματα επηρεάζουν διαφορετικά άτομα, είτε μεμονωμένα 
είτε ως ομάδα, είναι κάτι που κάποιοι άνθρωποι στηρίζουν την καριέρα τους. Κάτι τόσο απλό όσο η αλλαγή 
της ακριβούς απόχρωσης ή ο κορεσμός ενός χρώματος μπορεί να προκαλέσει μια εντελώς διαφορετική 
αίσθηση. Οι πολιτισμικές διαφορές σημαίνουν ότι κάτι που είναι ευτυχισμένο και αναζωογονητικό σε μια 
χώρα μπορεί να είναι καταθλιπτικό σε μια άλλη.

Το χρώμα είναι ένα ισχυρό εργαλείο στη γραφιστική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσελκύσει την 
προσοχή, να οργανώσει περιεχόμενο, να τονίσει στοιχεία, να προκαλέσει συναίσθημα και να βοηθήσει ένα 
σχέδιο να φαίνεται αισθητικά ευχάριστο. Αλλά ποια χρώματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν; Για να επιλέξετε τα 
σωστά χρώματα και συνδυασμούς χρωμάτων, είναι σημαντικό ο σχεδιαστής γραφικών να έχει μια βασική 
κατανόηση της θεωρίας χρωμάτων.

https://dotugo.com/blog/83-graphic-design/156-importance-of-knowing-color-psychology-in-
graphic-design.html

Η θεωρία των χρωμάτων είναι η μελέτη του χρώματος στην τέχνη και στο σχέδιο, οι σχέσεις 
μεταξύ τους, και οι αρχές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αρμονικών χρωμάτων.



5.4.1 Κατανοώντας το νόημα πίσω από το χρώμα

Μαύρο

Το μαύρο είναι το χρώμα της εξουσίας και της δύναμης. Είναι δημοφιλές στη μόδα επειδή κάνει τους ανθρώπους να 
φαίνονται πιο λεπτοί. Είναι επίσης κομψό και διαχρονικό. Το μαύρο συνεπάγεται επίσης με την υποταγή. Οι ιερείς 
φορούν μαύρο για να υποδηλώσουν υποταγή στον Θεό. Ορισμένοι ειδικοί της μόδας λένε ότι μια γυναίκα που 
φοράει μαύρα σημαίνει υποταγή στους άνδρες. Τα μαύρα ρούχα μπορούν επίσης να είναι υπερβολικά ισχυρά, ή να 
κάνουν τον χρήστη να φαίνεται απόμακρος ή κακός. Οι κακοί, όπως ο Δράκουλας, φορούν συχνά μαύρα.

Άσπρο/λευκό

Οι νύφες φορούν λευκό για να συμβολίζουν την αθωότητα και την αγνότητα. Το λευκό αντανακλά το φως και 
θεωρείται καλοκαιρινό χρώμα. Το λευκό είναι δημοφιλές στη διακόσμηση και στη μόδα επειδή είναι ελαφρύ, 
ουδέτερο και ταιριάζει με τα πάντα. Ωστόσο, το λευκό φανερώνει τη  βρωμιά και επομένως είναι πιο δύσκολο να 
διατηρηθεί καθαρό από άλλα χρώματα. Οι γιατροί και οι νοσοκόμες φορούν λευκά ως ένδειξη αποστείρωσης.

Κόκκινο

Το πιο συναισθηματικά έντονο χρώμα, το κόκκινο διεγείρει έναν ταχύτερο καρδιακό παλμό και την αναπνοή. Είναι 
επίσης το χρώμα της αγάπης. Τα κόκκινα ρούχα γίνονται αντιληπτά και κάνουν τον χρήστη να φαίνεται πιο βαρύς. 
Δεδομένου ότι είναι ακραίο χρώμα, τα κόκκινα ρούχα μπορεί να μην βοηθούν τους ανθρώπους σε 
διαπραγματεύσεις ή αντιπαραθέσεις. Τα κόκκινα αυτοκίνητα είναι δημοφιλείς στόχοι για τους κλέφτες. Στη 
διακόσμηση, το κόκκινο χρησιμοποιείται συνήθως ως προφορά. Οι διακοσμητές λένε ότι τα κόκκινα έπιπλα πρέπει 
να είναι τέλεια καθώς θα προσελκύσουν την προσοχή.

Το πιο ρομαντικό χρώμα, το ροζ, είναι πιο ήρεμο. Οι αθλητικές ομάδες χρωματίζουν μερικές φορές τα αποδυτήρια 
που χρησιμοποιούν οι αντίπαλες ομάδες ανοιχτό ροζ, ώστε οι αντίπαλοί τους να χάσουν ενέργεια.



5.4.2 Κατανοώντας το νόημα πίσω από το χρώμα
Μπλε

Το χρώμα του ουρανού και του ωκεανού, το μπλε είναι ένα από τα πιο δημοφιλή χρώματα. Προκαλεί την 
αντίθετη αντίδραση σε σχέση με το κόκκινο. Το ειρηνικό, γαλήνιο γαλάζιο κάνει το σώμα να παράγει 
χαλαρωτικές χημικές ουσίες, οπότε χρησιμοποιείται συχνά στα υπνοδωμάτια. Το μπλε μπορεί επίσης να είναι 
κρύο και καταθλιπτικό. Οι σύμβουλοι μόδας συνιστούν να φοράτε μπλε σε συνέντευξη εργασίας γιατί 
συμβολίζει την αφοσίωση. Οι άνθρωποι είναι πιο παραγωγικοί σε μπλε δωμάτια. Μελέτες δείχνουν ότι οι 
αρσιβαρίστες είναι σε θέση να σηκώσουν περισσότερα κιλά σε μπλε γυμναστήρια.

Πράσινο

Σήμερα το πιο δημοφιλές χρώμα διακόσμησης, το πράσινο συμβολίζει τη φύση. Είναι το πιο εύκολο χρώμα 
στο μάτι και μπορεί να βελτιώσει την όραση. Είναι ένα χαλαρωτικό, αναζωογονητικό χρώμα. Οι άνθρωποι που 
περιμένουν να εμφανιστούν στην τηλεόραση κάθονται σε "πράσινα δωμάτια" για να χαλαρώσουν. Τα 
νοσοκομεία χρησιμοποιούν συχνά πράσινο γιατί χαλαρώνει τους ασθενείς. Οι νύφες στο Μεσαίωνα φορούσαν 
πράσινο για να συμβολίσουν τη γονιμότητα. Το σκούρο πράσινο είναι αρσενικό, συντηρητικό και συνεπάγεται 
με πλούτο. Ωστόσο, οι μοδίστρες συχνά αρνούνται να χρησιμοποιήσουν πράσινο νήμα την παραμονή μιας 
επίδειξης μόδας επειδή φοβούνται ότι θα φέρει κακή τύχη.

Κίτρινο

Το χαρούμενο ηλιόλουστο κίτρινο τραβά την προσοχή. Ενώ θεωρείται ένα αισιόδοξο χρώμα, οι άνθρωποι 
χάνουν τις ψυχραιμία τους πιο συχνά σε κίτρινα δωμάτια και τα μωρά κλαίνε περισσότερο. Είναι το πιο 
δύσκολο χρώμα που μπορεί να πάρει το μάτι, οπότε μπορεί να είναι υπερβολικό εάν χρησιμοποιηθεί 
υπερβολικά. Το κίτρινο ενισχύει τη συγκέντρωση, εξ ου και η χρήση του για νομικά χαρτάκια σημειώσεων. 
Επιταχύνει επίσης το μεταβολισμό.



5.4.3 Κατανοώντας το νόημα πίσω από το χρώμα

Μωβ

Το χρώμα των δικαιωμάτων, το μωβ υποδηλώνει την πολυτέλεια, τον πλούτο και την πολυπλοκότητα. Είναι 
επίσης θηλυκό και ρομαντικό. Ωστόσο, επειδή είναι σπάνιο στη φύση, το μωβ μπορεί να φαίνεται τεχνητό.

Καφέ

Το συμπαγές, αξιόπιστο καφέ είναι το χρώμα της γης και είναι άφθονο στη φύση. Το ανοιχτό καφέ υπονοεί 
την αυθεντικότητα ενώ το σκούρο καφέ είναι σαν ξύλο ή δέρμα. Το καφέ χρώμα μπορεί επίσης να είναι 
λυπημένο και περιποιητικό. Οι άντρες είναι πιο ικανοί να πουν ότι το καφέ είναι ένα από τα αγαπημένα τους 
χρώματα.

https://dotugo.com/blog/83-graphic-design/156-importance-of-knowing-color-psychology-in-
graphic-design.html

Συμφωνείτε με τους πιο πάνω ορισμούς του χρώματος; Τι σημαίνουν στον πολιτισμό σας; 

Ποιο θα ήταν το καλύτερο χρώμα για το λογότυπο της εταιρείας σας; Γιατί;



ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ

Για την επίτευξη του επιπέδου B:

Εικονική Ταυτότητα

Σχεδιασμός λογότυπου

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας και διαφημιστικού υλικού

Χρήση οπτικής ταυτότητας

Νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων και προστασία οπτικών στοιχείων ταυτότητας

Για την επίτευξη του επιπέδου Γ:

Σχεδιασμός Βίντεο

Δημιουργία διαφημιστικών βίντεο

Δημοσίευση βίντεο σε διάφορες πλατφόρμες

Χρήση βίντεο

Προστασία βίντεο



ΘΕΜΑΤΙΚΗ 6: 

Πληροφοριακή και 

Επικοινωνιακή 

τεχνολογία (ICT) 

Μάρκετινγκ

Επισκόπηση

Το μάρκετινγκ μέσω Διαδικτύου είναι η διαδικασία 
προώθησης μιας επιχείρησης ή μιας μάρκας και των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών της μέσω του Διαδικτύου, 
χρησιμοποιώντας εργαλεία που βοηθούν στην προώθηση 
της επισκεψιμότητας, των δυνητικών πελατών και των 
πωλήσεων.

Υπάρχουν πολλές πτυχές και πλατφόρμες που θα 
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για την προώθηση της 
επωνυμίας μας και σε αυτή την ενότητα θα σκεφτούμε 
ποιες είναι οι καλύτερες για τους σκοπούς μας.



6. Μάρκετινγκ ΤΠΕ

Αρχικά, ας δούμε μερικά από τα πιθανά κανάλια μάρκετινγκ:

Μάρκετινγκ Μηχανών Αναζήτησης

Αντιμετωπίστε τις μηχανές αναζήτησης ως πελάτες σας και δώστε τους ό, τι θέλουν -

θέλουν να εμφανίζουν τις καλύτερες, πιο σχετικές σελίδες για οποιοδήποτε ερώτημα 
αναζήτησης.

Το Search Engine Marketing (SEM) είναι μια μορφή διαδικτυακού μάρκετινγκ που 
περιλαμβάνει την προώθηση ιστότοπων αυξάνοντας την προβολή τους στις σελίδες 
αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης (SERPs) μέσω βελτιστοποίησης και διαφήμισης.

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα βρουν τον ιστότοπό σας λόγω των καταχωρίσεών του σε 
μηχανές αναζήτησης. Εργαλεία όπως το Wordtracker και το KeywordDiscovery μπορούν 
να σας δείξουν ακριβώς τις φράσεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι.

Η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO) είναι η διαδικασία να καταστούν οι 
ιστοσελίδες ελκυστικές για τις μηχανές αναζήτησης, και να καταστούν οι σελίδες σας 
στη κορυφαία λίστα για κρίσιμους βασικούς όρους.

http://kotelnikov.biz/coach/marketing_ict_powered.html



6.1.1 10 συμβουλές για τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης

(SEO)

1. Βελτιστοποιήστε τον ιστότοπό σας και τις μεμονωμένες σελίδες για το κοινό που απευθύνεστε, 
όχι για τις μηχανές αναζήτησης.

2. Εφαρμόστε τα βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης σε 
κάθε μεμονωμένη σελίδα.

3. Επιλέξτε τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά ή φράσεις για κάθε σελίδα.

4. Δώστε σε κάθε σελίδα έναν κατάλληλο ΤΙΤΛΟ που περιλαμβάνει τη λέξη κλειδί ή τη φράση 
τουλάχιστον μία φορά.

5. Βάλτε τις λέξεις-κλειδιά ή τη φράση που έχετε επιλέξει στην ετικέτα τίτλου της σελίδας, στη μετα-
περιγραφή και στις μετα-λέξεις-κλειδιά.

6. Βεβαιωθείτε ότι οι λέξεις-κλειδιά που έχετε επιλέξει επαναλαμβάνονται με συνετό τρόπο σε όλο 
το περιεχόμενο της σελίδας.

7. Επισημάνετε τους εσωτερικούς σας συνδέσμους κειμένου και τα χαρακτηριστικά alt της εικόνας
με δυνατότητα κλικ όσο το δυνατόν σαφέστερα και περιγραφικά.

8. Γράψτε ένα συναρπαστικό αντίγραφο, πλούσιο σε λέξεις-κλειδιά για τις βασικές σελίδες του 
ιστότοπού σας με βάση τις επιλεγμένες φράσεις λέξεων-κλειδιών και τις ανάγκες της αγοράς που 
στοχεύετε , ώστε οι μηχανές αναζήτησης να καταλάβουν πώς να ταξινομήσουν τον ιστότοπό σας.

9. Δημιουργήστε οργανικούς εισερχόμενους συνδέσμους δημοσιεύοντας μοναδικές και πολύτιμες 
πληροφορίες που άλλοι ιστότοποι θα ήθελαν να μοιραστούν με τους επισκέπτες τους.

10. Σχεδιάστε και κατηγοριοποιήστε την αρχιτεκτονική και την πλοήγηση του ιστότοπού σας με 
βάση την έρευνα λέξεων-κλειδιών σας.



6.1.2 10 Συμβουλές για Μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης(SMM)
1. Προετοιμάστε το υλικό μάρκετινγκ σας με τρόπο που κάνει την ανάγνωση ή τη συζήτηση για την επωνυμία σας διασκεδαστική, συναρπαστική 

και αξιοσημείωτη. Εμπνευστείτε από τις επιτυχημένες στρατηγικές μάρκετινγκ των ανταγωνιστών σας και άλλων μεγάλων εμπόρων 
κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά μην τους μιμηθείτε ─ να είστε ο μοναδικός δημιουργικός εαυτός σας!

2. Παρέχετε στους χρήστες περιεχόμενο που είναι ενδιαφέρον, όχι μόνο διαφημιστικό. →Δημιουργήστε ελκυστικούς τίτλους χρησιμοποιώντας 
τη φόρμουλα Motives-Flash-Bait (MFB).

3. Μείνετε συνεπείς με το βασικό σας μήνυμα μάρκετινγκ, αλλά διαφοροποιήστε το περιεχόμενό σας, συνδυάστε το, δημιουργήστε ένα κοκτέιλ 
κοινωνικού περιεχομένου για να επιτύχετε περισσότερη επισκεψιμότητα, αφοσίωση και μετατροπές από τα κοινωνικά σας κανάλια.

4. Προσελκύστε άτομα, δημιουργήστε μια πραγματική κοινότητα. Αλληλοεπιδράστε με τους οπαδούς και τους θαυμαστές σας.

5. ΕΚΠΛΗΞΤΕ τους αναγνώστες σας για να ΞΕΧΩΡΙΣΕΤΕ από τον ανταγωνισμό. Σχεδιάστε το περιεχόμενό σας και τις δραστηριότητες μάρκετινγκ 
με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσει στους ανθρώπους την ευκαιρία να μιλήσουν για το προϊόν ή την υπηρεσία σας.

6. Δείξτε ότι έχετε πρόσβαση, επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν ερωτήσεις και να εκφράζουν ανησυχίες.

7. Αντιμετώπιση ζητημάτων με επαγγελματικό τρόπο. Όταν σχολιάζετε τις αναρτήσεις άλλων, κάντε το με σύντομο τρόπο και να είστε 
συγκεκριμένοι.

8. Μην προσπαθείτε να γίνετε αστέρι, προσπαθήστε να είστε ο Ήλιος! Βοηθήστε τους άλλους να πετύχουν και να ευδοκιμήσουν 

9. Καλλιεργήστε  ηγέτες γνώμης και ζητήστε τους να διαδώσουν πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία σας σε άλλους στις 
κοινότητές τους

10. Έχετε κατά νου ότι τα κοινωνικά μέσα, είναι πρώτα κοινωνικά. Μην χρησιμοποιείτε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων για να πωλήσετε κάτι 
χρησιμοποιώντας επίμονη γλώσσα. Εγκαταλείψτε τη νοοτροπία "ώθησης", καθώς είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να έχετε απρόσμενα, να 
μην ακολουθείτε και να μην εμπιστεύεστε.

Φόρμουλα MFB 
MOTIVES Βρείτε τι ενθαρρύνει το κοινό το οποίο στοχεύετε  - να συμπεριφέρεστε με τον τρόπο που θελετε να σας 
συμπεριφερθουν.
FLASH Ορίστε το αστέρι της καινοτομίας σας - το πιο διακριτικό, πολύτιμο και διαφοροποιημένο όφελος χρήστη που 
θέλετε να επισημάνετε.
BAIT Κινήστε την περιέργεια των αναγνωστών - γράψτε μια πρόταση που τραβάει την προσοχή και που θα τους 
κάνει να θέλουν να διαβάσουν το άρθρο. Προαιρετικά: προσθέστε στοιχεία αγωνίας για να δημιουργήσετε την 
αίσθηση της προσδοκίας και της θέλησης να διαβάσουν κάτι πέραν από τον τίτλο. 



6.1.3 10 συμβουλές για το μάρκετινγκ περιεχομένου

1. Αναπτύξτε μια στρατηγική αλληλεπίδρασης στην αγορά, και στη συνέχεια ένα σχέδιο δράσης μάρκετινγκ περιεχομένου. Κατανοήστε ότι το 
μάρκετινγκ περιεχομένου δεν βασίζεται σε στατικά σχέδια, αλλά θα εξελιχθεί και θα αλλάξει.

2. Δημιουργήστε μια ευέλικτη ομάδα μάρκετινγκ περιεχομένου. Βρείτε άτομα στην εταιρεία σας που η σκέψη τους να έχει επιρροή και 
ενσωματώστε τους στο σχέδιο περιεχομένου σας.

3. Το να έχεις μόνο τα βασικά πράγματα είναι καλύτερο από το να έχεις υπερβολικά πολλά περιττά πράγματα. Θυμηθείτε, ότι λιγότερο 
περιεχόμενο συχνά σημαίνει περισσότερη επίδραση. Οι καταναλωτές προτιμούν απλοϊκά μηνύματα μάρκετινγκ αντί για μηνύματα σε βάθος.

4. Μορφοποιήστε το περιεχόμενό σας για εύκολη χρήση. Χρησιμοποιήστε σημαντικές επικεφαλίδες αντί για περιγραφικές ετικέτες. 
Χρησιμοποιήστε επίσης βοηθήματα πλοήγησης και κουκκίδες ή / και αριθμημένες λίστες. Στο → σημερινά ραγδαία μεταβαλλόμενο 
επιχειρηματικό πλαίσιο και στον υπερ-επικοινωνιακό κόσμο, οι άνθρωποι δεν διαβάζουν πλέον. Αποφεύγουν. Εάν το περιεχόμενό σας δεν 
είναι δυνατό να αποφευχθεί, είναι απίθανο να φτάσετε στο κοινό που στοχεύετε.

5. Κανόνες περιεχομένου με επίκεντρο την εικόνα, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι είναι μαθητές με οπτική εικόνα δεσμευτείτε για εξυπνότερη 
χρήση εικόνων στο περιεχόμενό σας. >> Παράδειγμα

6. Η εξιστόρηση είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος να προσελκύσετε τους αναγνώστες σας. Πείτε συναρπαστικές και ενδιαφέρουσες ιστορίες. 
Ενσωματώστε τις τιμές του κοινού που στοχεύετε. Δημιουργήστε → ελκυστικούς τίτλους – που να μπορούν να λειτουργήσουν σαν μαγεία για 
να προσελκύσουν πολλούς αναγνώστες.

7. Γράψτε για κάτι ασυνήθιστο για το οποίο να αξίζει να μιλήσετε.

8. Χρησιμοποιήστε ενεργά ρήματα.

9. Κάντε το κοινό σας να φαίνεται και να αισθάνεται υπέροχα. Δημιουργήστε ένα χώρο για τους αναγνώστες οπο θα μπορούν να κάνουν 
ενδιαφέροντα σχόλια και να προωθηθούν.

10. Προσκαλέστε και αναλύστε τα σχόλιά σας για να διασφαλίσετε ότι δημοσιεύεται περισσότερο περιεχόμενο γύρω από τα θέματα που 
επηρεάζουν τους περισσότερους επισκέπτες στο διαδίκτυο.



6.1.4 Μάρκετινγκ θυγατρικών

Το μάρκετινγκ θυγατρικών είναι ένας τύπος διαδικτυακού μάρκετινγκ που βασίζεται στην απόδοση, στην οποία μια επιχείρηση επιβραβεύει 
έναν ή περισσότερους συνεργάτες για κάθε επισκέπτη ή πελάτη που φέρουν οι προσπάθειες μάρκετινγκ της ίδιας της συνδεδεμένης εταιρείας. 
Οι πιο συνηθισμένοι τύποι προγραμμάτων θυγατρικών περιλαμβάνουν pay-per-click, pay-per-lead και pay-per-sale. Στρατολογήστε webmaster
για να τοποθετήσετε τις διαφημίσεις banner ή τα κουμπιά σας στον δικό τους ιστότοπο με αντάλλαγμα ένα τέλος παραπομπής ή προμήθεια από 
τις πωλήσεις όταν ο πελάτης έχει κάνει κλικ στο σύνδεσμο συνεργατών για να μεταβεί στον ιστότοπό σας, ούτως ώστε πραγματοποιήσει μια 
αγορά ή να συμπληρώσει μια φόρμα επικοινωνίας.

Το μάρκετινγκ θυγατρικών είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις καθώς πληρώνετε μόνο μετά την παράδοση των αποτελεσμάτων. 
Πληρώνετε στους συνεργάτες σας ένα τέλος παραπομπής για κάθε δυνητικό πελάτη ή από την πώληση που δημιουργούν.

Για να επιτύχετε το πρόγραμμα θυγατρικών σας, καθορίστε την εξειδικευμένη αγορά σας, εντοπίστε εξειδικευμένους συνεργάτες και δώστε 
τους εξαιρετικό διαφημιστικό υλικό. Κάντε τη δουλειά της προώθησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας όσο το δυνατόν πιο εύκολη.

Μερικά δημοφιλή προγράμματα θυγατρικών:

1. Google Affiliate Network είναι ένα δίκτυο pay-per-action που βοηθά τους διαφημιζόμενους να αυξάνουν τις διαδικτυακές μετατροπές βάσει 
απόδοσης και επιτρέπει στους εκδότες να δημιουργούν έσοδα από την επισκεψιμότητα με διαφημίσεις θυγατρικών εταιρειών. Το Google 
Affiliate Network πληρώνει προμήθειες στις θυγατρικές του για την προώθηση μετατροπών (πωλήσεις ή δυνητικούς πελάτες). Το δίκτυο 
απαιτεί λογαριασμό Google AdSense για την ανάρτηση διαφημίσεων στον ιστότοπο ή το ιστολόγιο της συνδεδεμένης εταιρείας και 
διευκολύνει της πληρωμές των θυγατρικών. 

2. Linkshare είναι ένα μεγάλο δίκτυο θυγατρικών, με πάνω από 10 εκατομμύρια συνεργάτες. Το LinkShare προσφέρει πάνω από 2.500 
προγράμματα θυγατρικών και σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα διαχειρίζεστε κάθε πτυχή του καναλιού συνεργατών σας ή αν θα 
προτιμούσατε να διαχειριστείτε το δικό σας πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τις διάφορες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης της εταιρείας.

3. Commission Junction προσφέρει υπηρεσίες θυγατρικών, μέσων ενημέρωσης και παρακολούθησης και παρέχει είτε μια αυτοδιαχείριση είτε 
μια εταιρεία διαχειριζόμενη επιλογή για τις σχέσεις των θυγατρικών σας. Εκτός από το κανονικό πρόγραμμα θυγατρικών pay-per-action, η 
εταιρεία προσφέρει επίσης ένα βολικό πρόγραμμα PayPerCall.

4. Amazon Associates είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο διαφορετικά προγράμματα θυγατρικών pay-per-sale που διατίθενται. Το 
Amazon.com προσφέρει μια τόσο μεγάλη γκάμα προϊόντων που σίγουρα θα ταιριάζει με τη θέση σας για τη δημιουργία εσόδων από τον
ιστότοπο ή το ιστολόγιό σας.



6.1.5 Μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Κατ 'αρχάς, ας συζητήσουμε για το πως ορίζεται το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά ταχυδρομεία για να καλλιεργήσει δυνητικούς πελάτες πριν από τη
μετατροπή τους σε πελάτες.

Η διαδικασία ξεκινά συνήθως στον ιστότοπό σας, όπου οι επισκέπτες μπορούν να εγγραφούν στη λίστα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 
Μερικές φορές, βοηθά στη χρήση ενός κινήτρου ή ενός lead magnet. Τα lead magnets μπορούν να περιλαμβάνουν δωρεάν ebook, κουπόνια ή 
άλλες προσφορές.

Χρησιμοποιώντας ένα ισχυρό call-to-action (CTA), μπορείτε να πείσετε τους αναγνώστες να σας παρέχουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τους σε αντάλλαγμα το κίνητρό σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα email σας για να ενημερώνετε τους 
αναγνώστες σχετικά με προσφορές, προϊόντα, υπηρεσίες και πολλά άλλα. Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να 
βοηθήσουν τους ανθρώπους να εξοικειωθούν με την επωνυμία και την επιχείρησή σας.

Το Όφελος

Υπάρχουν πολλά οφέλη από τη χρήση του μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως μέρος της στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ.
Για παράδειγμα, το 85% των λιανοπωλητών των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μια από τις πιο 
αποτελεσματικές τακτικές απόκτησης πελατών. Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να 
αυξήσετε τις μετατροπές και να διατηρήσετε τους πελάτες σας μακροπρόθεσμα. Η αύξηση της διατήρησης πελατών θα σας βοηθήσει να 
εξοικονομήσετε χρήματα στο μέλλον. Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι επίσης μια οικονομικά αποδοτική επιλογή
μάρκετινγκ. Αντί να σπαταλάτε χρήματα σε πινακίδες και φυλλάδια, μπορείτε να επιλέξετε μια στρατηγική με υψηλότερο ποσοστό 
μετατροπών.

Μόλις δημιουργήσετε μια λίστα email, φροντίστε να τμηματοποιήσετε το κοινό σας. Η τμηματοποίηση θα σας επιτρέψει να εξατομικεύσετε 
τα email σας για κάθε τύπο κοινού. Τα πιο εξατομικευμένα email θα σας βοηθήσουν να συνδεθείτε καλύτερα με τους πελάτες. Μην ξεχάσετε 
το GDPR, εάν ισχύει στη χώρα σας.

Στη συνέχεια, σκεφτείτε ποια υπηρεσία μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα χρησιμοποιήσετε. Αυτή η υπηρεσία θα σας επιτρέψει να 
δημιουργήσετε και να στείλετε email. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αναλυτικά στοιχεία της πλατφόρμας για να βελτιώσετε 
τα μελλοντικά email σας. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να συγκρίνετε τη διαφορά μεταξύ Mailerlite έναντι Mailchimp. Αναζητήστε μια 
πλατφόρμα που σας διευκολύνει να αυτοματοποιήσετε τα email σας. Ο αυτοματισμός των email θα σας εξοικονομήσει χρόνο.

Δημιουργήστε ένα πρότυπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια σχεδίαση για τα email σας. Φροντίστε να 
στείλετε ένα email καλωσορίσματος σε νέους συνδρομητές για να επιβεβαιώσετε τη συνδρομή τους.



6.1.6 Μάρκετινγκ μέσω σύντομων μηνυμάτων SMS

Η υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS) γίνεται μια προτιμώμενη επιλογή μάρκετινγκ για τα ΜΜΕ και μεγάλους εμπόρους 
λιανικής. Οι σημερινοί πελάτες ICT είναι λιγότερο πιθανό να ανταποκριθούν στα παραδοσιακά μέσα μάρκετινγκ. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο οι λιανοπωλητές στρέφονται σε νέα μέσα μάρκετινγκ, όπως SMS, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια, 
μάρκετινγκ περιεχομένου και εφαρμογές για κινητά, για να φτάσουν στη βάση των πελατών τους.

Οι εταιρείες προσελκύουν τους πελάτες τους με σύντομα, ευκρινή, έγκαιρα, σχετικά και οικονομικά μηνύματα. Τα μηνύματα SMS 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση, την υπενθύμιση, την προσέλκυση, τη δέσμευση, την επανενεργοποίηση, τη 
συγκέντρωση και για πολλούς άλλους σκοπούς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ένας από τους κύριους λόγους πίσω από την επιτυχία των SMS ως μέσου μάρκετινγκ έγκειται στην οικονομική προσιτότητά του. 
Τα μηνύματα SMS κοστίζουν ένα μικρό μέρος του κόστους των μέσων εκτύπωσης. Ένα άλλο πλεονέκτημα του μάρκετινγκ μέσω 
μηνυμάτων SMS, είναι ότι στοχεύουν απευθείας στο κινητό τηλέφωνο ενός υποψήφιου πελάτη. Αυτό μεταφράζεται σε μεγάλη 
εξοικονόμηση στην παραγωγή και διανομή βασικών μηνυμάτων μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας SMS ως σύστημα παράδοσης.

 Τα SMS μπορούν να σταλούν στην ευρύτερη δυνατή ομάδα καταναλωτών χρησιμοποιώντας μια κινητή συσκευή.

 Μια άλλη πολύ ελκυστική πτυχή μάρκετινγκ των μηνυμάτων SMS είναι ότι μπορούν να σταλούν και να ληφθούν μέσα σε 
λίγα δευτερόλεπτα.

 Το Personalized Priority Messaging (PPM) είναι ένα εργαλείο μάρκετινγκ SMS προστιθέμενης αξίας. Ενημερωμένοι από ένα 
αρχείο πελατών, τα μηνύματα μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες και την τοποθεσία αυτού του πελάτη.



6.1.7 Στοχευμένη Διαφήμιση (Ad Targeting)

Η στοχευμένη διαφήμιση είναι η πρακτική των διαδικτυακών διαφημιζόμενων που προσπαθούν να προσεγγίσουν (στοχεύουν) ένα συγκεκριμένο επιθυμητό 
κοινό καταναλωτή. Η στοχευμένη διαφήμιση βοηθά τους διαφημιζόμενους να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της 
διαδικτυακής διαφημιστικής καμπάνιας τους, βρίσκοντας το κατάλληλο κοινό τη σωστή στιγμή.

Η στοχευμένη διαφήμιση αυξάνεται γρήγορα στην αποτελεσματικότητα. Αυτή η στρατηγική μάρκετινγκ λειτουργεί χρησιμοποιώντας προγράμμα
περιήγησης cookie για την παρακολούθηση των ιστότοπων που επισκέπτονται οι χρήστες. Μόλις εγκαταλείψουν έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, τα προϊόντα ή 
οι υπηρεσίες που είδαν θα τους εμφανιστούν ξανά σε διαφημίσεις σε διαφορετικούς ιστότοπους. Αυτή είναι μια πολύ αποτελεσματική τεχνική μάρκετινγκ. 
Αυξάνει το συνολικό ποσοστό μετατροπής υπενθυμίζοντας στους καταναλωτές το προϊόν ή την υπηρεσία που είδαν. Αυτό διατηρεί την επωνυμία και το 
προϊόν στην κορυφή του μυαλού του καταναλωτή.

Οφέλη της Στοχευμένης Διαφήμισης

 Για τον καταναλωτή: οι διαφημίσεις είναι πιο σχετικές και χρήσιμες για τους καταναλωτές.

 Για τον διαφημιζόμενο: διαφημιστείτε περισσότερο σε καταναλωτές που έχουν μεγαλύτερη προτίμηση για το προϊόν τους που οδηγεί σε υψηλότερα 
κέρδη.

Επιλογές Στοχευμένης Διαφήμισης

 Η στόχευση προφίλ του ακροατηρίου σάς επιτρέπει να στοχεύσετε το κοινό σας βάσει βασικών χαρακτηριστικών, όπως ηλικία, φύλο, τοποθεσία, 
ώρα της ημέρας, λειτουργικό σύστημα και άλλα.

 Η στόχευση συμπεριφοράς παρέχει τη διαφήμισή σας στους καταναλωτές βάσει της πρόσφατης δραστηριότητάς τους στο διαδίκτυο, εστιάζοντας 
την καμπάνια σας σε ένα προ-αφοσιωμένο κοινό που ενδιαφέρεται ήδη για το περιεχόμενο των προϊόντων και των υπηρεσιών σας.

 Η στόχευση βάσει ενδιαφέροντος επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να προσεγγίζουν χρήστες βάσει των ενδιαφερόντων και των δημογραφικών τους 
στοιχείων (π.χ. «λάτρεις των σπορ») και τους επιτρέπει να εμφανίζουν διαφημίσεις βάσει των προηγούμενων αλληλεπιδράσεων ενός χρήστη μαζί 
τους, όπως επισκέψεις σε ιστότοπους διαφημιζόμενων.

 Η εκ νέου αποστολή μηνυμάτων σας δίνει τη δυνατότητα να στοχεύετε καταναλωτές με βάση την προηγούμενη έκθεση και την αλληλεπίδρασή τους 
με την επωνυμία σας για την προώθηση συνομιλιών ή στην εμβάθυνση της διαντίδρασής σας με τον καταναλωτή.

 Η στόχευση κατηγοριών σας βοηθά να προσεγγίσετε καταναλωτές που ασχολούνται με συγκεκριμένες κατηγορίες διαδικτυακού περιεχομένου, όπως 
εκπαίδευση, ψυχαγωγία, χρηματοοικονομικά ή ηλεκτρονικά είδη.



6.2.1 Στρατηγικές Μάρκετινγκ

Δεν υπάρχει νόημα να κάνετε μάρκετινγκ, εκτός εάν γνωρίζετε τι θέλετε να επιτύχετε εφαρμόζοντάς το. Επομένως, σκεφτείτε τι θέλετε 
να επιτύχετε συγκεκριμένα - και δώστε του έναν μετρήσιμο αριθμό, ώστε να μπορείτε να αξιολογήσετε εάν οι τακτικές σας 
λειτουργούν. Σκεφτείτε τι θέλετε να κάνετε - και στη συνέχεια συνεχίστε να το περιορίζετε. Δεν αρκεί να πείτε ότι θέλετε περισσότερους 
επισκέπτες ή ένα καλύτερο ποσοστό μετατροπών. Κοιτάξτε «τους στόχους σας βάση ιεραρχίας, βάλτε τους σε σειρά από τον πιο 
σημαντικό, και μέχρι να φτάσετε στη “φωλιά”, όπου μπορείτε να θέσετε τους στόχους σας σαν μεμονωμένες εργασίες, οι οποίες να 
μπορούν να ολοκληρωθούν πλήρως», εξηγούν οι Patel και Bronson.

1.Blogs-Ιστολόγια: Προσέλκυση προοπτικών που επιδιώκουν να λύσουν ένα πρόβλημα

Όταν έχετε κάποιο πρόβλημα, είτε πρόκειται για κωδικοποίηση ή εξυπηρέτηση πελατών, πως βρίσκετε μια λύση; Όταν γνωρίζετε τη 
γενική λύση, πως αποφασίζετε μεταξύ εναλλακτικών λύσεων; Και, όταν νομίζετε ότι έχετε βρει την καλύτερη επιλογή, που 
απευθύνεστε; Εάν είστε όπως πολλούς άλλους σε αυτή τη ψηφιακή εποχή , απευθύνεστε στη Google.

Τα ιστολόγια είναι ένας καταπληκτικός τρόπος για να προσελκύσετε επισκέπτες στον ιστότοπο και στην επωνυμία σας, καθώς επίσης 
μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού του αγοραστή. Στην κορυφή της διοχέτευσης, τα ιστολόγιά σας 
πρέπει να είναι επικεντρωμένα στον αγοραστή, ελκυστικά και ενημερωτικά. Μπορούν να βοηθήσουν τους αναγνώστες να 
κατανοήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια πώς το προϊόν σας επιδιορθώνει καλύτερα το πρόβλημά τους από οποιοδήποτε άλλο.  Επίσης 
μπορούν να αφορούν νέες δυνατότητες που έχετε προσθέσει ή τι πρέπει να λάβουν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους. Τα 
ιστολόγια επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και όχι στην πώληση. Το περιεχόμενό σας, σας καθορίζει ως ειδικός σε οτιδήποτε 
αναζητούν οι επισκέπτες. Δείξτε πόσο καλά καταλαβαίνετε τον πόνο τους, πόσο καλά γνωρίζετε τι μπορεί να βοηθήσει, καθώς επίσης 
ποια μειονεκτήματα ή προκλήσεις θα μπορούσαν να υπάρχουν. Αυτό αρχίζει να χτίζει την εμπιστοσύνη τους σε εσάς, και αποτελεί 
μέρος της οικοδόμησης των σχέσεών σας.

2. Δημόσιες σχέσεις: Κάντε το όνομά σας γνωστό

Το δεύτερο από τις στρατηγικές μάρκετινγκ για εταιρείες τεχνολογίας είναι οι δημόσιες σχέσεις και το "ROI, μπορεί να είναι απίστευτα 
πολύτιμο", ειδικά αν ακολουθείτε μια υβριδική διαδρομή και "συγχωνεύστε PR σε SEO / επί πληρωμή μέσα / κοινωνικά μέσα", σύμφωνα 
με ένα άρθρο στον Επιχειρηματία . Αυτή είναι μια άλλη στρατηγική που λειτουργεί για να σας τοποθετήσει ως ένα άτομο που εμπνέει.
Μπορείτε να γράψετε άρθρα περιοδικών, εφημερίδες και να στείλετε δελτία ειδήσεων για εκδηλώσεις ορόσημων. Αντίθετα, θα 
μπορούσατε επίσης να προσλάβετε ένα πρακτορείο μάρκετινγκ για να σας βοηθήσει.



6.2.2 Στρατηγικές Μάρκετιγνκ
3. Μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email: Για περαιτέρω σχέσεις, καλλιεργήστε προοπτικές

Η χρήση email είναι μια άλλη από τις στρατηγικές μάρκετινγκ, που αφορούν εταιρείες τεχνολογίας. Χρησιμοποιήστε email για να:

 Ευχαριστήσετε τους χρήστες που εγγράφηκαν στο ενημερωτικό δελτίο σας

 Καλέσετε τους χρήστες να δουν ένα άλλο κομμάτι περιεχομένου με βάση αυτό που κατέβασαν την πρώτη φορά

 Προσκαλέστε τους χρήστες σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο ή άλλη εκδήλωση

 Μάθετε τα νέα των χρηστών 

 … Και πολλά άλλα

Ωστόσο, είναι σημαντικό να μπορείτε να τμηματοποιείτε τη λίστα σας και να εξατομικεύετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να 
μπορούν να στοχεύουν το συγκεκριμένο τμήμα των συνδρομητών που θέλετε.

4. LinkedIn: Προσωπικά, Εταιρικά ή και τα δύο

Μεταξύ των στρατηγικών μάρκετινγκ για εταιρείες τεχνολογίας είναι η χρήση του LinkedIn. Το 94% των Business 2 Business εταιρειών μάρκετινγκ που 
ρωτήθηκαν από το Content Marketing Institute προτιμούν το LinkedIn ως την κορυφαία πλατφόρμα κοινωνικών μέσων. Και υπάρχει καλός λόγος για 
αυτό:

 Υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση επαγγελματιών τεχνολογίας σε αυτό

 Το 50% των αγοραστών Business 2 Business προϊόντων και υπηρεσιών χρησιμοποιούν το LinkedIn όταν λαμβάνουν απόφαση αγοράς

 Το 76% βασίζεται σε προτάσεις σχετικά με αυτήν την απόφαση από το δίκτυο του LinkedIn

Στο LinkedIn, μπορείτε να συμμετέχετε σε ομάδες, να δημοσιεύετε άρθρα και να απαντάτε σε ερωτήσεις - όλα με στόχο την αύξηση της
ευαισθητοποίησης για την εταιρεία σας και την οικοδόμησή της ως πόλος έλξης.

5. Οργανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Twitter και Facebook

Υπάρχουν περισσότερες από 60 εκατομμύρια επιχειρήσεις που έχουν σελίδες στο Facebook, αλλά περίπου το 87% των αναρτήσεων σε αυτές τις 
σελίδες δεν απαντώνται ποτέ. Αυτό σας δίνει ένα άνοιγμα.  Δίνουν συμβουλές: απαντήστε σε ερωτήσεις, δώστε αξία.

Το Twitter έχει 328 εκατομμύρια χρήστες, όχι όλους τους οποίους θέλετε να στοχεύσετε. Επομένως, δημιουργήστε προσεκτικά τη λίστα των 
ακολούθων σας, χωρίστε τους σε λίστες με βάση συγκεκριμένα hashtag ή ενδιαφέροντα, διαβάστε μερικές από τις ερωτήσεις που έχουν Tweet και 
απαντήστε. Σίγουρα, είναι εντάξει να κάνετε tweet για το νέο σας κομμάτι περιεχομένου, αλλά μην το κάνετε αποκλειστικά. Η ιδέα είναι να 
οικοδομήσουμε σχέσεις, αξιοπιστία και να καθιερωθείτε ως ένα άτομο/μια σελίδα/ μια επιχείρηση που να εμπνέει. Χρησιμοποιήστε βίντεο, μηνύματα 
και γραφικά για να βοηθήσετε τα Tweets σας να ξεχωρίζουν.



6.2.3 Στρατηγικές Μάρκετινγκ
6. Πληρωμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook

Οι διαφημίσεις στο Facebook μπορούν να είναι ένας καλός τρόπος για να χτίσετε τη βάση των συνδρομητών σας, να κατευθύνετε άτομα σε μια 
σελίδα προορισμού, να δημιουργείτε ενδιαφέρον για την επωνυμία σας και πολλά άλλα. Το μέσο ποσοστό μετατροπών για διαφημίσεις σε αυτήν την 
πλατφόρμα σε όλους τους κλάδους είναι 9,21%, αν και για εταιρείες τεχνολογίας να μειώνεται στο 2,3%. Ωστόσο, αυτό είναι καλύτερο από το σχεδόν 
40% των εμπόρων που έχουν landing pages, οι οποίες μετατρέπονται σε λιγότερο από 1,4%.

Το Facebook έχει συγκεκριμένα μια ομάδα διαφημιστικών βέλτιστων πρακτικών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  όπου οι συμμετέχοντες 
μοιράζονται ιδέες και προσφέρουν συμβουλές.

7. Πληρωμή ανά κλικ: Επαναπροσδιορισμός του Google AdWords

Ο επαναληπτικός στόχος αναφέρεται σε διαφημίσεις προβολής που εμφανίζονται σε έναν άλλο ιστότοπο που επισκέπτεται ένα άτομο που έχει ήδη 
επισκεφτεί τον ιστότοπό σας και μπορείτε να το κάνετε μέσω του Δικτύου εμφάνισης Google. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για 
αυτό που προσφέρετε. Στην ουσία, τώρα, ακόμη και οι διαφημίσεις σας μπορούν να είναι pre-qualified. Το Δίκτυο εμφάνισης Google είναι ένα από τα 
πιο ισχυρά εργαλεία διαφήμισης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και προσεγγίζει το 90% των παγκόσμιων χρηστών του διαδικτύου.

Αλλά χρειάζεστε μια στρατηγική. Τι συγκεκριμένα θα στοχεύσετε; Υπάρχουν πολλές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης όσων 
επισκέφτηκαν:

 Την αρχική σας σελίδα

 Μία σελίδα, αλλά όχι άλλη

 Με βάση τη λέξη-κλειδί

 Δύο συγκεκριμένες σελίδες

Μπορεί να είναι δύσκολο να αναπτύξετε μια στρατηγική μάρκετινγκ όταν έχετε μόνο μερικές χιλιάδες δολάρια το μήνα, αλλά δεν
είναι αδύνατο. 
Όλα επιστρέφουν στους στόχους σας. Επιλέξτε ένα διαχειρίσιμο στόχο. Αποφασίστε ποιες από τις παραπάνω στρατηγικές
μάρκετινγκ θα σας βοηθήσουν να το πετύχετε. Κατευθυνθείτεπρος το στόχο.



ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ

Για την επίτευξη του επιπέδου Β:

Τεχνικές μάρκετινγκ ICT

 Επιλέξτε και εφαρμόστε μια στρατηγική μάρκετινγκ και μια επιλογή πλατφόρμας μάρκετινγκ

 Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

 Προστασία δεδομένων

Για την επίτευξη του επιπέδου Γ:

Δημιουργία ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου, e-portfolio

Πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου και των στοιχείων του

 Χρήσεις ενός ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου

 Προώθηση και με ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο

 Προστασία δεδομένων
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Στοχευμένη
Διαφήμιση 

Η πρακτική των διαδικτυακών διαφημισεων που προσπαθούν να προσεγγίσουν (στοχεύουν) ένα συγκεκριμένο 
επιθυμητό κοινό καταναλωτή. Η στοχευμένη διαφημίση βοηθά τους διαφημιζόμενους να ενισχύσουν την 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της διαδικτυακής διαφημιστικής καμπάνιας τους βρίσκοντας το κατάλληλο 
κοινό τη σωστή στιγμή

Μάρκετιγνκ
Θυγατρικών

Ένας τύπος διαδικτυακού μάρκετινγκ βάσει επιδόσεων στον οποίο μια επιχείρηση επιβραβεύει έναν ή περισσότερους 
συνεργάτες για κάθε επισκέπτη ή πελάτη που φέρουν οι προσπάθειες θυγατρικού μάρκετινγκ της ίδιας της εταιρείας.

Επαυξημένη 
Πραγματικότητα 
(AR)

Μια ζωντανή, άμεση ή έμμεση, προβολή ενός φυσικού, πραγματικού περιβάλλοντος, του οποίου τα στοιχεία αυξάνονται 
από την αισθητήρια είσοδο που δημιουργείται από υπολογιστή. Με τη βοήθεια προηγμένης τεχνολογίας AR, οι 
πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό κόσμο του χρήστη γίνονται  διαδραστικές και ψηφιακά χειριστές

Φέρτε τη δική σας 
συσκευή (BYOD)

Η πολιτική που επιτρέπει στους υπαλλήλους να φέρουν προσωπικές κινητές συσκευές (φορητοί υπολογιστές, tablet και 
κινητά τηλέφωνα) στο χώρο εργασίας τους και να χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές για πρόσβαση σε προνομιακές 
πληροφορίες και εφαρμογές της εταιρείας.

Υπολογιστικό νέφος

Ένα μοντέλο για τη διευκόλυνση, εύκολης πρόσβασης στο δίκτυο σε κοινόχρηστο σύνολο διαμορφώσιμων 
υπολογιστικών πόρων (π.χ. δίκτυα, διακομιστές, αποθηκευτικός χώρος, εφαρμογές και υπηρεσίες) που μπορεί να 
παρέχεται και να απελευθερώνεται γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης ή αλληλεπίδραση παρόχου υπηρεσιών.

Σύστημα Διαχείρισης 
Περιεχομένου (CMS)

Ένα πρόγραμμα υπολογιστή που επιτρέπει τη δημοσίευση, επεξεργασία και τροποποίηση περιεχομένου καθώς και 
συντήρηση από μια κεντρική διεπαφή.

Μάρκετινγκ 
περιεχομένου

Περιλαμβάνει τη δημιουργία και δημοσίευση δωρεάν πολύτιμου περιεχομένου σε διάφορους ιστότοπους στο διαδίκτυο, 
αυξάνοντας παράλληλα την έκθεση και την ευαισθητοποίηση για την επιχείρησή σας, δημιουργώντας ευγνωμοσύνη, 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και, τελικά, κερδίζοντας πελάτες.
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Διαφήμιση με βάση 
τα συμφραζόμενα

Η διαφήμιση με βάση τα συμφραζόμενα είναι διαδικτυακή διαφήμιση που είναι προσαρμοσμένη στο περιβάλλον της. Οι 
διαφημίσεις επιλέγονται και προβάλλονται από αυτοματοποιημένα συστήματα με βάση το περιεχόμενο που εμφανίζεται 
στον επισκέπτη της σελίδας.

Ηλεκτρονικό 
εμπόριο Χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία ΤΠΕ και το Διαδίκτυο για να βοηθήσετε τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Επιχειρησιακός 
προγραμματισμός 
πόρων (ERP)

Επιχειρηματικές στρατηγικές και δυνατότητα λογισμικού που ενσωματώνει λειτουργίες κατασκευής, 
χρηματοοικονομικής και διανομής για δυναμική εξισορρόπηση και βελτιστοποίηση επιχειρησιακών πόρων και 
δυνατοτήτων ανάλυσης για βελτιωμένη ταχύτητα και απόδοση >>> Συμβουλές εφαρμογής ERP

HTML5

Μια γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται για τη δόμηση και την παρουσίαση περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό και 
μια βασική τεχνολογία του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, το HTML5 προσθέτει πολλές νέες συντακτικές δυνατότητες όπως 
στοιχεία βίντεο, ήχου και καμβά.

ICT for SMEs
Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SME), ένας οδηγός του Vadim
Kotelnikov

Infopreneur
Ένα πρόσωπο του οποίου η κύρια δραστηριότητα είναι η συλλογή, δημιουργία και εμπορία και / ή πώληση ηλεκτρονικών 
πληροφοριών.

Τεχνολογία 
πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ICT)

Ο όρος ICT χρησιμοποιείται συχνά ως εκτεταμένο συνώνυμο της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΙΤ), αλλά είναι ένας πιο 
συγκεκριμένος όρος που τονίζει το ρόλο των ενοποιημένων επικοινωνιών και της ολοκλήρωσης των τηλεπικοινωνιών 
(τηλεφωνικές γραμμές και ασύρματα σήματα), υπολογιστές καθώς και απαραίτητο εταιρικό λογισμικό , μεσαίο 
λογισμικό, αποθήκευση και οπτικοακουστικά συστήματα, τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση, να 
αποθηκεύουν, να μεταδίδουν και να χειρίζονται πληροφορίες.



Γλωσσάρι

ΟΡΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ
Πληροφορική 
Διακυβέρνηση / IT 
Governance Ευθύνη των στελεχών και του διοικητικού συμβουλίου: αποτελείται από την ηγεσία, οργανωτικές δομές και διαδικασίες 

που διασφαλίζουν ότι το IT της επιχείρησης διατηρεί και επεκτείνει τις στρατηγικές και τους στόχους του οργανισμού.

Διαδίκτυο των 
πραγμάτων (IoT) Αναφέρεται σε μοναδικά αναγνωρίσιμα αντικείμενα και τις εικονικές αναπαραστάσεις τους σε μια δομή τύπου Internet.

Βασικοί δείκτες 
απόδοσης (KPIs)

Δείκτες για τη μέτρηση της απόδοσης και την αξιολόγηση της επιτυχίας ενός οργανισμού ή συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων. Η επιλογή των σωστών βασικών δεικτών απόδοσης, βασίζεται σε μια καλή κατανόηση του τι είναι 
σημαντικό για τον οργανισμό.

Κινητή τραπεζική

Ένα σύστημα που επιτρέπει στους πελάτες ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να πραγματοποιούν διάφορες 
χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω μιας κινητής συσκευής όπως ένα κινητό τηλέφωνο ή ένας προσωπικός ψηφιακός 
βοηθός. Η κινητή τραπεζική διαφέρει από τις πληρωμές μέσω κινητού με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.

(M-Banking) >>> See Mobile Banking for SMEs: Adoption Catalysts

Λογισμικό ανοιχτού 
κώδικα (OSS)

Το λογισμικό υπολογιστή με τον πηγαίο κώδικα διατίθεται και διαθέτει άδεια με την οποία ο κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων παρέχει τα δικαιώματα μελέτης, αλλαγής και διανομής του λογισμικού σε οποιονδήποτε και για 
οποιονδήποτε σκοπό. Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα αναπτύσσεται πολύ συχνά με δημόσιο, συνεργατικό τρόπο.

Μάρκετινγκ 
μηχανών 
αναζήτησης (SEM)

Μία μορφή διαδικτυακού μάρκετινγκ που περιλαμβάνει την προώθηση ιστότοπων αυξάνοντας την προβολή τους στις 
σελίδες αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης (SERPs) μέσω βελτιστοποίησης και διαφήμισης.



Γλωσσάρι

ΟΡΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ
Μάρκετινγκ μέσω 
των Μέσων 
Κοινωνικής 
Δικτύωσης (SMM) Η διαδικασία μάρκετινγκ μάρκας/επωνυμίας και απόκτησης επισκεψιμότητας ιστότοπων ή προσοχής μέσω 

ιστότοπων κοινωνικών μέσων.

Κοινωνικό δίκτυο
Ένας αποκλειστικός ιστότοπος ή άλλη εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους 
δημοσιεύοντας πληροφορίες, σχόλια, μηνύματα, εικόνες κ.λπ.

Υπηρεσία 
Κοινωνικής 
Δικτύωσης

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων ή κοινωνικών σχέσεων μεταξύ ατόμων 
όπου για παράδειγμα μοιράζονται ενδιαφέροντα, δραστηριότητες ή πραγματικές συνδέσεις.



Επικοινωνήστε μαζί μας

www.entre4all

https://www.facebook.com/entre4all/

@entre4all


