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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μαρία Ντόλκου: Ο ρόλος των social media στην στρατηγική μάρκετινγκ των 

ελληνικών επαγγελματικών ομάδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ (Π.Α.Ε./Κ.Α.Ε.): 

Η περίπτωση των Π.Α.Ε./Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

(με την επίβλεψη της κας Ουρανίας Βρόντου) 

 

Η ανάπτυξη του διαδικτύου και η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών - και κυρίως 

των κοινωνικών δικτύων (social media) - επέφεραν συγκλονιστικές αλλαγές στη φύση 

και την οργάνωση της σύγχρονης επικοινωνίας. Στον αθλητισμό, οι πολύπλευρες 

δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου που δημιουργούν και 

ενδυναμώνουν on line κοινότητες χρηστών-δυνητικών καταναλωτών, οι οποίοι έχουν 

κοινά χαρακτηριστικά και παρουσιάζουν την ίδια προτίμηση (π.χ., για ένα αθλητικό 

γεγονός ή υπηρεσία), είναι η σημαντικότερη πτυχή της εξέλιξης. Η συμπεριφορά του 

φίλαθλου – καταναλωτή και η κατανόησή της είναι στο επίκεντρο των δράσεων των 

επαγγελματιών του αθλητισμού, που ολοένα και περισσότερο εισάγουν τις νέες 

τεχνολογίες για την προσέγγιση της συγκεκριμένης αγοράς, βελτιώνοντας την εμπειρία 

του αθλητικού προϊόντος και σχεδιάζοντας εξελιγμένες στρατηγικές μάρκετινγκ για το 

αθλητικό προϊόν. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί σε βάθος η 

αναπτυσσόμενη αντίληψη των στελεχών του επαγγελματικού αθλητισμού στην Ελλάδα 

για τη σημασία της χρήσης των social media στη στρατηγική επικοινωνίας και 

προβολής του επαγγελματικού αθλητισμού.   

Μία εκτενής σειρά επίσημων ημι-δομημένων συνεντεύξεων με διευθυντές 

συναφών τμημάτων των 2 μεγαλύτερων ελληνικών Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. αποτελεί το 

ερευνητικό εργαλείο. Η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου (content analysis) των 

απαντήσεων παρουσίασε σημαντικά αποτελέσματα για την προοπτική και τη δυναμική 

ανάπτυξης των social media στον αθλητισμό  Η ενδυνάμωση του αθλητικού brand 

equity μέσα από την χρήση των social media καθίσταται πλέον αδιαμφισβήτητη και οι 

τεχνικές αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων οδηγούν σε καθιέρωση μιας ξεχωριστής  

digital  στρατηγικής, στα πλαίσια της γενικότερης, για κάθε αθλητική εταιρία. 

Λέξεις κλειδιά: νέες τεχνολογίες, ελληνικός αθλητισμός,  sports brand equity 
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ABSTRACT 

Ntolkou Maria: The role of social media in the marketing strategy of the Greek 

professional football and basketball club:The case of Olympiakos FC/BC and 

Panathinaikos FC/BC 

(under the supervision of Mrs. Ourania Vrontou) 

 

The rapid evolution of the Internet and the developments of new technologies, 

especially the ones related to the phenomenon of social media, have brought sensational 

changes to the nature and the organization of contemporary communication. In sports, 

the pluralistic applications of the new technologies that create and enhance on line 

users’ and potential buyers’ communities, with common characteristics and preference 

(e.g. for an athletic event or service), is the most significant aspect of the phenomenon. 

The fan-consumer’s behavior and its understanding it’s in the spotlight of every action 

taken by the sports professionals, who increasingly import new technologies in their 

effort to approach the market of sports, improving the sports brand experience and 

designing advanced marketing strategies for it. 

The purpose of the present study is to investigate in depth the growing 

perception of the sports executives in Greece about the significance of the use of social 

media in the communication and promotional strategy of professional sports. 

An extensive line of semi-structured interviews with directors of related 

departments of the 2 most popular Greek football and basketball clubs is our research 

tool. The content analysis of the answers has displayed important results about the 

perspective and the potential development of social media in sports. The reinforcement 

of the sports brand equity through the use of social media is undeniable and the 

utilization techniques of the social networks lead to the establishment of a special 

digital strategy, apart form the general one, for every sports company and club. 

Keywords: new technologies, Greek sports, sports brand equity 
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Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΖΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

MARKETING ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ 

Π.Α.Δ. / Κ.Α.Δ. 

 

Ζ κεγάιε ηδέα ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (world wide web) απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 εμειίρζεθε ζε θαζεκεξηλή πξαθηηθή γηα εθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο παγθνζκίσο θαη κέζα ζε κφιηο 20 ρξφληα έρεη αιιάμεη δξαζηηθά 

ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο (Özsoy, 2011). Οη λέεο εμειίμεηο θαη ε δηαξθήο 

θαη αλαπφθεπθηε σξίκαλζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, ηφζν ζε ηερλνινγηθφ φζν 

θαη ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ ηνπνζέηεζε πιένλ ησλ 

ρξεζηψλ ζην επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ, κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνηθίισλ αλαγθψλ ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δεδνκέλεο πηα αλάγθεο ηνπο γηα δηθηχσζε θαη δηάδξαζε κέζσ απηνχ.  

 Ζ αλάδεημε απηή ησλ ρξεζηψλ ζε πξσηαγσληζηέο θαη ξπζκηζηέο ησλ 

εμειίμεσλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ πξνέθπςε θαη βαζίζηεθε ζηελ κεηάβαζε απφ 

ηνλ web 1.0 - φπνπ νπζηαζηηθά επηζθέπηνληαλ απιά ζειίδεο ρσξίο 

δπλαηφηεηα δηάδξαζεο θαη πξνζσπηθήο ζπλεηζθνξάο - ζηνλ επνλνκαδφκελν 

web 2.0. Πιένλ, ν παγθφζκηνο ηζηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ πιεζψξα ππεξεζηψλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social networking services), κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

νπνίσλ νη ρξήζηεο ζπλνκηινχλ θαη  κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο αθφκα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Μηα απφ ηηο πνιιέο επαλαζηαηηθέο φςεηο ηεο εμέιημεο απηήο είλαη φηη 

πιένλ ν ρξήζηεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ππνινγηζηή ηνπ 

αιιά δξα ζηνλ παγθφζκην ηζηφ κέζσ απηνχ. Σα social media (Facebook, 

Twitter θ.ι.π.), ε κεηεμέιημε ηεο δεχηεξεο απηήο γεληάο ηνπ δηαδηθηχνπ, 

ραξαθηεξίδνπλ παγθνζκίσο πιένλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, 

παξά ηηο φπνηεο αληηξξήζεηο θαη ελζηάζεηο πεξί ηεο νξζήο ρξήζεο ηνπο θαη 

ησλ επηδξάζεσλ ηνπο ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο,  εγείξνληαο δηαξθψο ζέκαηα 

πνπ άπηνληαη ησλ πεξηζζφηεξσλ πηπρψλ ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο: 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, εθπαίδεπζε, εξγαζία, ςπραγσγία, αζιεηηζκφο θ.α.  
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ηελ δηάδνζε ησλ social media δηαδξακάηηζε πνιχ ζπνπδαίν ξφιν ε 

νινέλα θαη απμαλφκελε αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε ησλ επηκέξνπο 

θνηλσληψλ ηνπ θφζκνπ ζε έλα ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, θαηάζηαζε πνπ 

πεξηγξάθεηαη γιαθπξά κε ηνλ φξν «παγθνζκηνπνίεζε» (Giddens, 2002).   

Ζ εθξεθηηθή αλάπηπμε ησλ social media πξνζθέξεη ζηνπο 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ ηελ δπλαηφηεηα λα 

αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο, πεξηερφκελα - πνπ κπνξεί λα είραλ δεκηνπξγήζεη 

αθφκα θαη νη ίδηνη- θαη απφςεηο επί παληφο επηζηεηνχ ζε κηα θιίκαθα πνπ 

δχζθνια ζα θαληαδφηαλ θάπνηνο πξηλ απφ ιίγα ρξφληα (Asur, Galuba, 

Huberman, & Romero, 2010). Ήδε κειεηψληαη νη επηδξάζεηο ηεο ρξήζεο ηνπο 

ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν, κε ηελ ζπλδξνκή θπξίσο ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (ςπρνινγία, θνηλσληνινγία), νη νπνίεο παξέρνπλ 

ζεκαληηθά εξγαιεία αλαγλψξηζεο θαη εξκελείαο ησλ λέσλ εθθάλζεσλ ηεο 

αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο πνπ πξνθχπηνπλ αδηακθηζβήηεηα απφ ηα social 

media. Πιένλ κηιάκε γηα ηηο πξνζσπηθφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο σο 

«πξνζσπνπνηεκέλα brands» (personified brands) θαη αλαιχνπκε ηα ζέκαηα 

ηαπηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο ζε πνιιαπιά επίπεδα (Berg & 

Terio, 2010).  

  Ζ έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη νη αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη ε 

ηιηγγηψδεο αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ social media είλαη θνκβηθή θαη γχξσ απφ 

απηή ηελ δηάζηαζε πεξηζηξέθνληαη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο θαη έξεπλεο πάλσ 

ζην ζέκα. Αλ δερηνχκε φηη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ social media είλαη ε 

δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, ε δηαδξαζηηθφηεηα, ε ειεχζεξε πξφζβαζε, ε 

ζπδήηεζε θαη ε ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, γίλεηαη πην εχθνια 

θαηαλνεηή ε κεηάιιαμε ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο ζε θάπνηεο 

άιιεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πξσηνηππία, θαηλνηνκία αιιά θαη θπξηαξρία 

ηνπ θαηαλαισηή – ρξήζηε ηνπο. Καη απηφ γηαηί ν θαηαλαισηήο έρεη ηνλ 

έιεγρν ηνπ πσο ε πιεξνθνξία γηα έλα πξντφλ ή ππεξεζία δεκηνπξγείηαη, 

νξγαλψλεηαη θαη κνηξάδεηαη (O’ Reilly, 2005).  
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Οη αιιαγέο απηέο – κε φιεο ηηο έληνλεο απφ πνιινχο ελζηάζεηο πεξί κε 

πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ – επηθέξνπλ αληίζηνηρεο θαη ζηα 

ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ σο θαηαλαισηέο. Δηδηθά ε έλλνηα ηεο 

ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ 

θαζψο θαη νη αλεζπρίεο ηνπο κειεηψληαη δηεμνδηθά απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000 

(Krishnamurthy & Miyazaki 2002; Van Dyke, Midhal, & Nemati 2007). ην 

on line πεξηβάιινλ «επσάδεηαη» ν λένο θαηαλαισηήο, πνπ γλσξίδεη 

πεξηζζφηεξα απφ φηη παιηφηεξα κηαο θαη πιένλ αλήθεη ζε on line θνηλφηεηεο 

ζηηο νπνίεο κνηξάδεηαη, καδί κε άιινπο πιεξνθνξίεο, απφςεηο, αθφκα θαη 

αληηξξήζεηο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

Πίνακαρ 1:  Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη θαηαλαισηέο παγθνζκίσο  

ζρνιηάδνπλ on line ηα brands  

 

 
Πεγή ζηνηρείσλ: www.eMarketer.com 

 

Ήδε νη εηαηξίεο έρνπλ θαηαιάβεη απηή ηελ απμαλφκελε δχλακε ησλ 

ρξεζηψλ-θαηαλαισηψλ θαη, κε πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε πξνζπκία, έρνπλ 

«παξαρσξήζεη» θάπνηνπ είδνπο έιεγρν ζε απηνχο κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο καδί 

ηνπο κε ηα social media, πξνζπαζψληαο λα αθνπγθξαζηνχλ ηηο δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελεο θαηαλαισηηθέο επηζπκίεο ηνπο.  
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 Έηζη, νη επαγγεικαηίεο ηνπ κάξθεηηλγθ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη πιένλ 

πσο ε θαηαλφεζε ηνπ πσο αληηιακβάλνληαη νη θαηαλαισηέο ηελ εκπεηξία ελφο 

πξντφληνο (brand experience) είλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

επηηπρψλ ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ γηα αγαζά αιιά θαη γηα ππεξεζίεο (Brakus, 

Zarantonello & Schmitt, 2009). Ζ εκπεηξία ηνπ πξντφληνο είλαη κηα έλλνηα 

πνπ ζπιιακβάλεηαη ηφζν αηνκηθά φζν θαη νκαδηθά κέζα απφ ηηο θνηλφηεηεο 

θαηαλαισηψλ (brand communities) πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ρξήζε ελφο 

πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο.  

Με ηελ αλάδπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ νιηθή 

παξνπζία αηφκσλ, νκάδσλ θαη εηαηξηψλ ζε έλα on line πεξηβάιινλ φπσο είλαη 

ηα blogs, ηα  forums, ηα εηαηξηθά web sites αιιά θαη ηα social media, νη θάζε 

είδνπο θνηλφηεηεο θαηαλαισηψλ έρνπλ γίλεη αληηθείκελν κεγαιχηεξεο 

πξνζνρήο θαη κειέηεο απφ ηηο εηαηξίεο πνπ αλαδεηνχλ ηξφπνπο γηα ην ρηίζηκν 

κηαο εληνλφηεξεο θαη ζηεξεφηεξεο ζρέζεο κεηαμχ πειάηε – πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο (Park, 2011). 

 Απφ ηελ επίδξαζε απηή ησλ social media δελ ζα κπνξνχζε λα μεθχγεη 

ν αθληηιζμόρ, ν νπνίνο, εθηφο απφ ςπραγσγία θαη δηαζθέδαζε, είλαη θαη κηα 

ηεξάζηηα εκπνξηθή βηνκεραλία. Απφ ηελ ζηαηηθφηεηα, ηα πξσηφγνλα γξαθηθά 

ησλ πξψησλ αζιεηηθψλ websites θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγία ηεο 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο – θηιάζινπο, πεξάζακε πιένλ ζηηο 

δπλακηθέο ηζηνζειίδεο πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ηειεπηαίνπο λα 

«θαηεβάδνπλ» πεξηερφκελν ηεο αξεζθείαο ηνπο, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηεο 

επηινγήο ηνπο  φπσο ηα smart phones, ηηο εθαξκνγέο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη 

ηηο ηειενξάζεηο λέαο γεληάο θ.ι.π (Fullerton, 2010), ή αθφκα θαη λα 

νδεγνχληαη, κέζσ ζπλδέζκσλ, ζε ζειίδεο ηνπ Facebook, ζε ινγαξηαζκνχο 

ζην Twitter θαη ζε βίληεν ζην YouTube . 

Απφ ην 2009 θαη κεηά νη θχξηνη πξσηαγσληζηέο ησλ ζπνξ, νη αζιεηέο,  

άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media πξνθεηκέλνπ λα ρηίζνπλ κηα 

ηζρπξή θαη πξνζηηή δεκφζηα εηθφλα, μεθηλψληαο απφ ηα πξψηα fan groups ζην 

Facebook, ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ ζην Twitter αιιά θαη ηελ αλάξηεζε 

videos ζην YouTube. Σν 2010, 17 αζιεηέο είραλ πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην 

followers ζην Twitter (Gaines, 2010).  



 5 

Αιιά θαη νη κεγάινη αζιεηηθνί ζχιινγνη παγθνζκίσο αλαγλψξηζαλ ην 

γεγνλφο πσο ε επηζθεςηκφηεηα ησλ fans ζηα social media ήηαλ ίζσο 

κεγαιχηεξε απφ απηή ζηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ηνπο. Οη fans είλαη πιένλ νη 

δεκηνπξγνί blogs, websites, fan pages, forums ζπδεηήζεσλ θαη παξαγσγνί 

videos, δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη δειαδή νη ρξήζηεο – δπλεηηθνί θαηαλαισηέο ην 

πεξηερφκελν ησλ λέσλ κέζσλ (user generated content).  

Ήηαλ αλαπφθεπθην ινηπφλ λα επέιζεη κηα ηζρπξή ηάζε αλάπηπμεο ησλ 

ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, αλάγνληαο ηεο ζε εξγαιείν επηθνηλσλίαο 

αιιά θαη θαλάιη πξνψζεζεο ηνπ brand ηφζν ησλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ φζν 

θαη ησλ παηθηψλ-celebrities ησλ νπνίσλ νη θίινη ζην Facebook θαη νη 

αθφινπζνη ζην Twitter ραξαθηεξίδνληαη σο δπλεηηθνί θαηαλαισηέο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ παξαδνρή απηή νδεγεί ζηελ κεηάιιαμε 

ησλ θιαζζηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ sports marketing ζε λέεο πνπ έρνπλ ζαλ βάζε 

ηνπο ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θηιάζινπο – θαηαλαισηέο. Ζ επηθνηλσλία ηνπ 

αζιεηηθνχ πξντφληνο ηίζεηαη πιένλ ζε λέεο βάζεηο θαη ηα social media 

θαζίζηαληαη ην λέν ζπζηαηηθφ ηεο πξνψζεζεο ησλ αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ (promotion mix).  

 Καη ελψ ζηελ Ακεξηθή εμεξεπλνχλ θαζεκεξηλά ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

social media κε φιν θαη πην πξσηνπνξηαθέο κεζφδνπο ελζσκάησζήο ηνπο 

ζηελ πξνψζεζε ησλ αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ αιιά θαη ζηελ 

δηείζδπζή ηνπο ζε λέεο παξζέλεο αγνξέο φπσο ε Ηλδία θαη ε Αθξηθή, ζηελ 

Δπξψπε ηα ηειεπηαία ρξφληα αξρίδεη λα ζεσξείηαη ζηγά ζηγά απηνλφεηε ε 

παξνπζία ησλ κεγάισλ επαγγεικαηηθψλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ κε επίζεκα 

πξνθίι ζε απηά θαη γίλνληαη έξεπλεο θαη κειέηεο γηα ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζή ηνπο.  

Σν θέληξν βάξνπο δίλεηαη ζην πνδφζθαηξν, πνπ θπξηαξρεί σο άζιεκα 

θαη σο εκπνξηθφ πξντφλ ζηελ Δπξψπε, κε ηηο ζνχπεξ νκάδεο ησλ 

ππέξιακπξσλ αζηέξσλ φπσο ε Μπαξηζειφλα, ε Ρεάι θαη ε Μάληζεζηεξ 

Γηνπλάηηελη λα θαηαιακβάλνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηηο αλαθνξέο ησλ ρξεζηψλ 

ζηα social media.   
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Ηδηαίηεξα ην αγγιηθφ πξσηάζιεκα, ε Premier League ησλ αζηέξσλ 

ησλ εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ επξψ, πξσηνζηαηεί ζηελ ρξήζε ησλ social 

media, θαη ηδηαηηέξσο ηνπ Twitter, απφ ηηο νκάδεο πνπ ην απαξηίδνπλ, 

ελζσκαηψλνληαο ηα σο απαξαίηεην εξγαιείν ηνπ sports marketing θαη 

ζρεδηάδνληαο πιήζνο ελεξγεηψλ κέζσ απηψλ. 

 

Πίνακαρ 2:   ηαηηζηηθά Social Media ησλ νκάδσλ ηεο Premier 

League  γηα ην έηνο 2013 

 

Πεγή: http://www.socialpundit.co.uk/blog/english-premier-league-clubs-on-social-media-

growing-7-every-month/ 

 

Δηαηύπωζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο θαη ζε πνιιά άιια, ππνιείπεηαη 

ηεο δηεζλνχο ζθελήο θαη ζην ζέκα απηφ. Μειέηεο θαη έξεπλεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζρεηηθά κε ηελ γεληθφηεξε παξνπζία 

ησλ Διιήλσλ ζην δηαδίθηπν θαη ζηα social media, ηελ ηππνινγία ησλ 

ρξεζηψλ απηψλ (ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο) θαζψο θαη ηελ δηείζδπζε ησλ social media 

κεληαίσο θαη εθπνλνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο αθαδεκατθέο εξγαζίεο 

ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ.  
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Αλάγθε δηεμαγωγήο ηεο έξεπλαο 

 

Απηφ πνπ δελ έρεη γίλεη φκσο εθηελψο είλαη λα θαηαγξαθεί ηφζν ε 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ ρψξν ηνπ επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ, φζνλ 

αθνξά ζηελ ρξήζε ησλ social media απφ ηηο νκάδεο, φζν θαη ε άπνςε ησλ 

ζηειερψλ ηνπ ρψξνπ θαη ην επίπεδν ρξήζεο ησλ social media απφ απηνχο ζηα 

πιαίζηα ηεο δνπιεηάο ηνπο. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ήδε ζην 

εμσηεξηθφ -θαη εηδηθά ζηηο ΖΠΑ- έρνπλ απνηειέζκαηα ηέηνηα πνπ δχζθνια 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απηνχζηα ζηελ ειιεληθή αζιεηηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

δεδνκέλσλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ απηήο. Οη πεξηζζφηεξεο εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα 

πνπ δηεμάγνληαλ ζηελ Διιάδα κέρξη πξφζθαηα, κε ζέκα ηελ νινέλα 

απμαλφκελε δπλακηθή ησλ social media, επηθεληξψλνληαλ γεληθά ζε ζέκαηα 

marketing, ρσξίο λα εζηηάδνπλ ζηνλ ηδηαίηεξν ρψξν ηνπ ειιεληθνχ 

επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ, κε φιεο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ απηφο 

παξνπζηάδεη ηφζν ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο φζν θαη πξαθηηθψλ.  

ηελ Διιάδα, ε πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο κεγάιεο επίδξαζεο ησλ 

social media ζηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχλ ηφζν νη ρξήζηεο-θαηαλαισηέο φζν 

θαη νη εηαηξίεο βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην θαη αθαδεκατθά νη κειέηεο θαη νη 

έξεπλεο πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πην ζρεηηθέο είλαη φζεο πξαγκαηεχνληαη 

ηελ γεληθφηεξε επίδξαζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζην κάξθεηηλγθ (Σζίηζθαξε, 

Υξεζηάθεο, & Κνπξηέζεο, 2005) ή απηέο πνπ επηθεληξψλνληαη πην 

εμεηδηθεπκέλα ζηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (Υαηδεπέηξνπ, 2010; 

Διπεθφγινπ, 2011).  

Πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ δείρλνπλ νη κεγάιεο εκπνξηθέο εηαηξίεο θαη 

νη δηάθνξνη θνξείο θαη Ηλζηηηνχηα πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα φπσο ε 

επηθνηλσλία θαη νη δεκφζηεο ζρέζεηο, ε δηαθήκηζε θαη ην κάξθεηηλγθ, νη 

έξεπλεο αγνξάο θ.α. (Ηλζηηηνχην Δπηθνηλσλίαο, MRB HELLAS, Marketing 

Week θ.α.). 
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Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κεηά απφ κηα αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο κε ην 

κάξθεηηλγθ, ην αζιεηηθφ πξντφλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο βηβιηνγξαθία ζε 

δηεζλέο θαη ειιεληθφ επίπεδν θαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ social 

media, θαη ηδηαίηεξα ηνπ Facebook θαη ηνπ Twitter πνπ θπξηαξρνχλ ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ, ζα παξνπζηαζηνχλ κέζα απφ ζπλεληεχμεηο νη 

απφςεηο θαη νη ζηάζεηο εκπνξηθψλ ζηειερψλ θαη ζηειερψλ κάξθεηηλγθ ησλ 2 

κεγαιχηεξσλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ ζε πνδφζθαηξν θαη κπάζθεη, ηνπ 

Οιπκπηαθνχ θαη ηνπ Παλαζελατθνχ αιιά θαη ζηειερψλ πνπ ππεξεηνχλ ηνλ 

επαγγεικαηηθφ αζιεηηζκφ απφ επηηειηθέο ζέζεηο (δηνξγαλψηξηεο 

επαγγεικαηηθψλ πξσηαζιεκάησλ φπσο ε Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή 

Οκνζπνλδία θαη ε  SUPER LEAGUE).  

Ζ πνηνηηθή απηή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο επειπηζηνχκε φηη ζα 

βνεζήζεη ζε κηα φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε θαη θαηαλνεηή 

δηαηχπσζε ηάζεσλ θαη απφςεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ρξήζε ησλ social media 

ζηελ Διιάδα.  

Δπηπιένλ, ζα αλαδείμεη ζέκαηα επηθνηλσλίαο, αθνζίσζεο, ηαχηηζεο 

θαη δηαζχλδεζεο ησλ θηιάζισλ-θαηαλαισηψλ κε ηηο νκάδεο ηνπο.  

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζεί 

θαηά πφζν ηα social media απνηεινχλ εξγαιείν ζηελ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ 

πνπ δηακνξθψλνπλ νη επαγγεικαηηθέο Π.Α.Δ. θαη Κ.Α.Δ. ζηελ Διιάδα.  
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Εξεπλεηηθά Εξωηήκαηα 

 

Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο ζα εξγαζηνχκε πάλσ ζε 4 

εξεπλεηηθά ππν-εξσηήκαηα: 

1
η 

ςπο-επώηημα:  Ο ξφινο ησλ social media  είλαη ζεκαληηθφο σο 

πξνο ηελ δηακφξθσζε ηεο εικόναρ ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο ησλ ειιεληθψλ 

Π.Α.Δ. θαη Κ.Α.Δ. 

2
η
 ςπο-επώηημα

 
: Ζ ρξήζε ησλ social media απφ ηα 

επαγγεικαηηθά ζηειέρε ησλ ειιεληθψλ Π.Α.Δ. θαη Κ.Α.Δ. είλαη πιένλ 

ζεκαληηθφ εξγαιείν επικοινυνίαρ κε ηελ βάζε ησλ θηιάζισλ ηνπο.  

3
η
 ςπο-επώηημα: Σα social media θαη ν νινέλα απμαλφκελνο 

ξφινο ηνπο επηδξνχλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ αζιεηηθνχ πποφόνηορ. 

4
η
 ςπο-επώηημα: Σα social media απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα εμποπικήρ αλάπηπμεο ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο.  

   ηνλ ειιεληθφ επαγγεικαηηθφ αζιεηηζκφ, κε φια ηα γλσζηά θαη 

αδηακθηζβήηεηα πξνβιήκαηα πνπ ηνλ ηαιαλίδνπλ, ίζσο λα ζεσξείηαη πεξηηηφ 

θαη αλνχζην λα αζρνιείηαη θαλείο κε ην ζχγρξνλν απηφ θαηλφκελν φηαλ 

θπξηαξρνχλ πξνβιήκαηα θαη παζνγέλεηεο φπσο ε βία, ε νηθνλνκηθή αλέρεηα 

ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ νκάδσλ, ε απαμίσζε ηεο εκπνξηθήο αμίαο 

ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο θαη ε αλππαξμία ζχγρξνλσλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη γεπέδσλ. ε αληίζεζε κε ηα δηεζλή δεδνκέλα φπνπ ν 

ξπζκφο ησλ κειεηψλ θαη ησλ εξεπλψλ είλαη θαηαηγηζηηθφο ηφζν ζε 

επαγγεικαηηθφ φζν θαη ζε αθαδεκατθφ επίπεδν, ζηελ Διιάδα δελ έρεη αξρίζεη 

λα κειεηάηαη αθφκα ην θαηλφκελν παξφιν πνπ νη δηεζλείο πξαθηηθέο - φπσο 

ζα δνχκε θαη ζηελ αλαζθφπεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη- δείρλνπλ πσο ηα 

απνηειέζκαηα είλαη ζεακαηηθά ηφζν ζε εκπνξηθφ φζν θαη ζε επηθνηλσληαθφ 

επίπεδν. 
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Πεξηνξηζκνί θαη Οξηνζεηήζεηο 

 

Οη πξναλαθεξφκελεο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ ειιεληθνχ επαγγεικαηηθνχ 

αζιεηηζκνχ ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο γηα απηφ θαη 

αλαγθάδνπλ ηελ εζηίαζε ζηηο 2 κεγαιχηεξεο Π.Α.Δ. θαη Κ.Α.Δ. ηεο Διιάδαο, 

ηνλ Παλαζελατθφ θαη ηνλ Οιπκπηαθφ 

Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηίζεηαη θαη ζηα 2 αζιήκαηα, πνδφζθαηξν θαη 

κπάζθεη, πνπ είλαη ηα πιένλ ιανθηιή θαη πξνβεβιεκέλα ζηελ Διιάδα θαη ηα 

νπνία έρνπλ ραξίζεη δηεζλείο επηηπρίεο θαη δηαθξίζεηο θαη έηζη δελ ζα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειέηεο νη αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο άιισλ Π.Α.Δ. 

θαη Κ.Α.Δ., κε ηελ ππνζεκείσζε πάλησο πσο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κηα κεηαγελέζηεξε θαη πην εθηελή κειέηε. 

Γηάγνληαο κηα απνγνεηεπηηθή θαη δχζθνιε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

ζπγθπξία, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε αλαπξνζαξκνγή ησλ φξσλ εθαξκνγήο ηνπ 

κάξθεηηλγθ ζηνλ επαγγεικαηηθφ αζιεηηζκφ. Σα social media θαζίζηαληαη 

πιένλ βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ θαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο επίδξαζήο ηνπο απηήο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο είλαη 

νπζηαζηηθά ν ηειηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

Λεμηιόγην-Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί: 

 

ηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ: χκθσλα κε ηνπο Pearson θαη Proctor (1994), 

ν ζρεδηαζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ αθνξά ζηελ ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ησλ δηάθνξσλ επθαηξηψλ θαη 

πφξσλ ηνπ κάξθεηηλγθ, ηελ νξηζηηθνπνίεζε θαη δηαηχπσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ ηνπο. 

Social Media:  χκθσλα κε ηνπο Kaplan θαη Haenlein (2010), ηα 

social media νξίδνληαη σο έλα ζχλνιν εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ δνκεκέλν 

ζηηο ηδενινγηθέο θαη ηερληθέο αξρέο ηνπ Web 2.0, πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

δεκηνπξγία θαη ηελ αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο (user-

generated content). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://en.wikipedia.org/wiki/User-generated_content
http://en.wikipedia.org/wiki/User-generated_content
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ 

 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

 
Η έλλνηα ηνπ κάξθεηηλγθ 

 

Ζ ιέμε «κάξθεηηλγθ» πεξηέρεη έλα θάζκα ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

ηφζν επξχ πνπ κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο απνηειεί αλαπφθεπθηα κηα 

ελέξγεηα δχζθνιε. Δίλαη θνηλά απνδεθηφ πσο εάλ ξσηήζεηο 3 αλζξψπνπο «ηη 

είλαη κάξθεηηλγθ» ζα ιάβεηο 3 δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο (Kurtz, 2012). Δίλαη 

επίζεο φκσο θνηλά απνδεθηφ πσο ην κάξθεηηλγθ έπαςε λα απνηειεί έλα 

ακηγψο νηθνλνκηθφ θαηλφκελν βαζηζκέλν ζηελ αληαιιαγή πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ζε κηα θνηλσλία θαηαλαισηηθή, φπσο απηή πνπ δνχκε απφ ηελ 

δεθαεηία ηνπ ‘50 θαη κεηά, έρεη κεηαιιαρζεί ζε θαηαιπηηθφ παξάγνληα 

δεκηνπξγίαο πνιηηηζκνχ, επηδξψληαο θαη αλαπξνζαξκφδνληαο φλεηξα, 

αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ αλζξψπσλ (Saren, 2006). Οη αξρηθέο ζεσξεηηθέο 

αλαδεηήζεηο επηθέληξσλαλ ζηελ έλλνηα ηεο «δηαλνκήο» θαη ηεο «αληαιιαγήο» 

πξντφλησλ θαη βαζίδνληαλ ζηηο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο ηεο επνρήο (Marshall 

1927;Shaw 1912).  

Απηή ε απνθαζηζηηθή επίδξαζή ηνπ ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ κπνξεί 

λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα εάλ παξαθνινπζήζνπκε ηελ εμέιημή ηνπ σο 

θαηλνκέλνπ ζηελ δηάξθεηα ρξφλσλ. Ο Kurtz (2012) ζπλνςίδεη 4 επνρέο ζηελ 

πνξεία ηνπ κάξθεηηλγθ: 

α. Η Επνρή ηεο Παξαγσγήο (Production Era): Πξηλ ην 1925 νη 

πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο επηθέληξσλαλ ζηελ παξαγσγή, πηζηεχνληαο πσο έλα 

θαιά θαηαζθεπαζκέλν πξντφλ ζα πσιεζεί απφ κφλν ηνπ, παξαγλσξίδνληαο 

ηελ αλάγθε-επηζπκία ηνπ θαηαλαισηή. 

β. Η Επνρή ησλ Πσιήζεσλ (Sales Era):Μεηά ην 1920 νη εηαηξίεο 

πξνζαλαηνιίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο πσιήζεηο ππνζέηνληαο πσο νη 

θαηαλαισηέο δελ ζα αγνξάζνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ δελ ρξεηάδνληαη.  

γ. Η Επνρή ηνπ Μάξθεηηλγθ (Marketing Era):ηα ρξφληα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θξαρ, ε πηψζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο θαηαλαισηηθήο 

δήηεζεο νδήγεζε ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε πσο πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ λένη 

ηξφπνη πξνψζεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 
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δ. Η Επνρή ησλ ζρέζεσλ (Relationship Era):Οη εμειίμεηο θαη νη 

αιιαγέο ηφζν ζηελ παξαγσγή φζν θαη ζηελ πξνψζεζε ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηελ επέθηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ νξίσλ ηνπ 

κάξθεηηλγθ ζε λέεο, επέιηθηεο θαη πξσηφηππεο κνξθέο, βάδνληαο ζε πξψην 

πιάλν ην ρηίζηκν καθξνπξφζεζκσλ θαη πνιχηηκσλ ζρέζεσλ κεηαμχ εηαηξηψλ 

θαη δπλεηηθψλ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ.  

Ο McCarthy (1964) παξνπζίαζε έλα απιφ πιαίζην 4 παξαγφλησλ νη 

νπνίνη απνηέιεζαλ ηελ θνξσλίδα ηεο ζεσξίαο ηνπ κάξθεηηλγθ γηα ηα επφκελα 

ρξφληα: Πξντφλ (product), Σηκή (price), Πξνψζεζε (promotion) θαη Σφπνο 

(place), ηα επνλνκαδφκελα θαη σο 4P’s. Οη αθαδεκατθνί ηνπ κάξθεηηλγθ θαη 

ηα ζηειέρε ηεο αγνξάο απνδέρηεθαλ κε ελζνπζηαζκφ ηελ έλλνηα ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ θαη σο Marketing Mix, αλάγνληάο ην ζε αλαπφζπαζην θαη 

απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο ζεσξίαο ηνπ κάξθεηηλγθ γηα ηα επφκελα ρξφληα 

κέρξη θαη ηηο κέξεο καο, αλ θαη αξθεηνί πιένλ εθθξάδνπλ αλνηρηά 

ακθηζβεηήζεηο θαη ελζηάζεηο γηα ηελ  αμία ηνπ, αληηπξνηείλνληαο 

ελαιιαθηηθέο δηαθφξσλ εηδψλ.  

Ο γθνπξνχ ηνπ κάξθεηηλγθ Kotler κε ην έξγν ηνπ ηδηαίηεξα κεηά ην 

1970, ζηα πνιπάξηζκα βηβιία-εγρεηξίδηα γηα ηελ επηζηήκε ηνπ κάξθεηηλγθ θαη 

ηνπ κάλαηδκελη, αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα πσο «ην κάξθεηηλγθ κάλαηδκελη 

αλαδεηά λα πξνζδηνξίζεη ηηο κεηαβιεηέο εθείλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε 

εηαηξία ζηηο απνθάζεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπώλ ηεο ππό ην θσο ηεο αλακελόκελεο ζπκπεξηθνξάο αλεμέιεγθησλ 

κεηαβιεηώλ δήηεζεο» (Kotler, 1972). 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 άξρηζαλ λα αλαδεηθλχνληαη λέα 

πιαίζηα εμέιημεο ηνπ κάξθεηηλγθ σο θαηλνκέλνπ, ηα νπνία δελ βαζηδφηαλ 

απαξαίηεηα ζηα 4P’s θαη θπζηθά ήηαλ πιένλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ακηγψο 

νηθνλνκηθέο ζεσξίεο. Ζ κεηάιιαμε απηή νδήγεζε ζε έλλνηεο φπσο ην 

κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ (services marketing), ην πξναλαθεξφκελν κάξθεηηλγθ 

ζρέζεσλ (relationship marketing), ν πξνζαλαηνιηζκφο ζην κάξθεηηλγθ 

(marketing orientation), ην κάξθεηηλγθ πφξσλ (resource marketing) θαη 

θπζηθά ηα δίθηπα θαη ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ (networks, e-marketing) 

(Lusch, & Vargo, 2004).  
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Μπαίλνληαο ζην 1990 θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ξαγδαίεο 

ηερλνινγηθέο αιιαγέο, νη πξνζπάζεηεο γηα απνζχλδεζε ηνπ κίγκαηνο 

κάξθεηηλγθ απφ ηηο κηθξννηθνλνκηθέο ζεσξίεο εληάζεθαλ κε ζθνπφ ηελ 

δηαηχπσζε λέσλ νξίσλ πνπ ζα θαηεχζπλαλ ηελ ζθέςε ηνπ κάξθεηηλγθ ζε 

θαηλνχξγηεο δηαδξνκέο.  

Ζ ζχληνκε απηή βηβιηνγξαθηθή θαη ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο έλλνηαο 

ηνπ κάξθεηηλγθ εθηφο ησλ άιισλ θαηαδεηθλχεη πσο ε εμεχξεζε ελφο νξηζκνχ 

πιήξνπο θαη πεξηεθηηθνχ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχζθνιε. Λακβάλνληαο ππφςε 

φιεο ηηο κεηαηξνπέο θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην πεξηβάιινλ ηεο 

νηθνλνκίαο αιιά θαη ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο γεληθά, ε AMA 

(American Association of Marketing), θνξέαο πςεινχ θχξνπο ζηα ζέκαηα 

απηά, έρεη θαηαιήμεη απφ ην 2007 ζηνλ θάησζη νξηζκφ ηνπ κάξθεηηλγθ: 

«Marketing is the activity, set of institutions, and processes for 

creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have 

value for customers, clients, partners, and society at large.» 

  

Brand & Brand Equity: Ο ππξήλαο ηνπ κάξθεηηλγθ 

 

Σα νθέιε ελφο δπλαηνχ brand αθνξνχλ επίζεο θαη ζε έλα αζιεηηθφ 

brand (Brand & Klein, 2012).  Ση είλαη φκσο ην brand θαη πνηα είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθείλα πνπ θαζηζηνχλ θαηαιπηηθφ ηνλ ξφιν ηνπ θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ ; 

χκθσλα κε ηελ AMA (American Association of Marketing) ην brand 

είλαη « έλα όλνκα, έλαο όξνο, έλα ζεκάδη, έλα ζύκβνιν ή νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηνηρείν πνπ  ραξαθηεξίδεη ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο ελόο πσιεηή από 

απηά ελόο άιινπ». Αθνινπζψληαο ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο έλλνηαο ηνπ 

κάξθεηηλγθ θαη ην branding ελλνηνινγηθά θαη πξαθηηθά πέξαζε απφ δηάθνξα 

ζηάδηα κέρξη λα θαζηεξσζεί σο βαζηθή έλλνηα. Πξηλ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 

’70, φηαλ νη δηάθνξεο ζεσξίεο ηνπ κάξθεηηλγθ άξρηδαλ λα κνξθνπνηνχληαη, 

δελ δηλφηαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη 

θξηηήξην απνδνρήο εμαθνινπζνχζε λα είλαη ε ζπκθέξνπζα ηηκή απφθηεζήο 

ηνπο.  
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Με ηελ δηαηχπσζε ησλ ζεσξηψλ ηνπ Cunningham (1956) γηα ηελ 

αθνζίσζε ζε έλα brand (brand loyalty), ηνπ Yankelovich (1964) γηα ηελ 

ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο (market segmentation) θαζψο θαη κε ηελ είζνδν 

ηεο θαηαιπηηθήο έλλνηαο ηνπ lifestyle, απηή ε άπνςε άιιαμε.  

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ θαη κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, ε 

αλάδπζε θαη εμέιημε ηνπ relationship marketing θαη ηνπ κάξθεηηλγθ 

ππεξεζηψλ (services marketing) επέβαιιαλ ην branding σο ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζην κάξθεηηλγθ (Hampf, Lindberg, & Repo, 2011). 

Ζ έλλνηα ηνπ κεηακνληέξλνπ πξντφληνο γεληθά ραξαθηεξίδεηαη απφ 4 

εθαξκνγέο: εκπεηξηθή, θνηλσληθή, δεκνγξαθηθή θαζψο θαη έλα ζηνηρείν 

νξγάλσζεο, δηθηπαθήο ή παγθφζκηαο. Καη ηα 4 απηά ζηνηρεία ραξαθηεξίδνπλ 

ην αζιεηηθφ πξντφλ θαη ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο ζηξαηεγηθέο 

κάξθεηηλγθ θαη branding ησλ αζιεηηθψλ νκάδσλ  (Richelieu & Boulaire, 

2005).  

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 πξνέθπςε θαη ε έλλνηα ηνπ brand 

equity, ρσξίο λα έρεη απνζαθεληζζεί απφ ηφηε εληειψο θαη ρσξίο επίζεο λα 

έρεη δηαηππσζεί έλαο θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο. Παξφιν πνπ έλαο 

επξχο αξηζκφο απφςεσλ θαη ζεσξηψλ έρεη εθθξαζηεί θαηά θαηξνχο γεληθά, 

φιεο ζπκθσλνχλ φηη ην brand equity αληηπξνζσπεχεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία 

(added value) πνπ έρεη δνζεί ζε έλα πξντφλ ή ζε κηα ππεξεζίαο σο 

απνηέιεζκα πξφηεξσλ επελδχζεσλ θαη επηινγψλ ζηελ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ 

πνπ αθνινπζήζεθε (Tuominen, 1999).  

Ζ ζρεηηθή κε ην brand equity βηβιηνγξαθία έρεη αλαδείμεη 2 βαζηθέο 

ηάζεηο ζηελ αληίιεςε θαη απφδνζε ηεο έλλνηαο. Ζ πξψηε ηάζε επηθεληξψλεη 

ζηηο νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο ηνπ brand equity, επηιέγνληαο λα εζηηάζεη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο αμίαο ηνπ brand ιακβάλνληαο ππφςε νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ 

ην αθνξνχλ. Ζ άιιε επηθεληξψλεη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή-

αγνξαζηή-πειάηε θαη ζηα θίλεηξα πνπ ηνλ θαζνδεγνχλ λα επηιέμεη ην brand 

(Pitta & Κatsanis, 1995).  
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Ο Aaker (1995) φξηζε ην brand equity σο έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (assets) θαη ηνπ παζεηηθνχ (liabilities) ελφο brand, φπσο ε 

επσλπκία θαη ην ζχκβνιν, πνπ πξνζζέηνπλ ή αθαηξνχλ αμία (απφ ηελ αμία 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία) ζηελ εηαηξία ή/θαη ζηνπο 

πειάηεο ηεο. Σα ζηνηρεία απηά είλαη: 

1. Πποζήλυζη (αθοζίυζη) ζηο brand (brand loyalty):  

Αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζχλδεζε πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο κε ην brand θαη ην 

πφζν πηζαλφ είλαη λα αιιάμεη brand ηδηαίηεξα φηαλ ππάξμεη αιιαγή ζηελ ηηκή 

ή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

2. Αναγνυπιζιμόηηηα ηος brand (brand awareness):  

Αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αγνξαζηή λα αλαγλσξίζεη ή λα αλαθαιέζεη ζηελ 

κλήκε ηνπ φηη έλα brand αλήθεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Πξνεγείηαη 

ηνπ «ρηηζίκαηνο» ηνπ brand equity ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή (Huang & 

Sarigöllü, 2011) θαη επεξεάδεη ηελ αληίιεςή ηνπ θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ θαζψο 

θαη επηδξά ζηηο επηινγέο ηνπ θαη ζηελ αθνζίσζή ηνπ σο πξνο ην brand. 

3.  Ανηιλαμβανόμενη ποιόηηηα (perceived quality):  

Αλαθέξεηαη ζηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ αμία ελφο 

πξντφληνο (ή ππεξεζίαο) ζε ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ ηνπ θαη ηηο πθηζηάκελεο 

ελαιιαθηηθέο. ζν πην πςειή θαη ζεηηθή είλαη ε αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα, 

ηφζν πην πςειφ είλαη θαη ην brand equity. 

4.  ςζσεηιζμοί με ηο brand (brand associations): 

Αθνξά νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ην brand πνπ ππάξρεη ζηε κλήκε ηνπ 

θαηαλαισηή. Ζ εηθφλα ηνπ brand (brand image) είλαη έλα ζχλνιν ηέηνησλ 

ζπζρεηηζκψλ. 

5. Άλλα ζηοισεία ηος brand (other brand assets): 

Δίλαη νη δηάθνξεο παηέληεο, ηα θαλάιηα δηαλνκήο θ.ι.π. 
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Δικόνα 1: ηνηρεία ηνπ brand equity θαηά Aaker  

 

 

http://mrktspnkr.wordpress.com/2012/06/29/brands-as-strategic-assets/ 

 

Γηα ηνλ Keller (2003), ην brand equity είλαη ε δηαθνξεηηθή γλψζε 

(brand knowledge) πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα έλα brand, ε νπνία έρεη 

πξνθχςεη απφ ηελ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα απηφ θαη 

ε νπνία έρεη δπν βαζηθά ζπζηαηηθά: ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα (brand 

awareness) θαη ηελ εηθφλα (brand image). χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, ε 

γλψζε γηα ην brand δελ ζπλίζηαηαη ζηα ζηνηρεία πνπ ην απνηεινχλ αιιά είλαη 

νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, νη αληηιήςεηο, νη εηθφλεο θαη νη εκπεηξίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην brand ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ.  

Δίλαη, δειαδή, νη ζρεηηθνί κε ην brand, ζπζρεηηζκνί  ζηελ κλήκε ηνπο 

(Leone et al, 2006). Ζ άπνςε απηή είλαη θνκβηθή γηα ην sports branding θαη 

ηελ ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο φπσο ζα δνχκε θαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

Έηζη, ηδηαίηεξα γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ζπζρεηηζκνχο, ν Keller 

ηνπο θαηέηαμε ζε  3 βαζηθέο θαηεγνξίεο (Belen, Rio et al, 2001):  

 Υαπακηηπιζηικά (Attributes): ηα πεξηγξαθηθά εθείλα 

ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα brand, φπσο ηη πηζηεχεη ν 

θαηαλαισηήο γηα απηφ. 

 Οθέλη (Benefits): ε πξνζσπηθή αμία πνπ δίλεη ν θαηαλαισηήο 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ brand. 
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 ηάζειρ-Ανηιλήτειρ (Attitudes): νη ζπλνιηθέο εθηηκήζεηο ηνπ 

θαηαλαισηή γηα ην brand. 

Καη γηα ηνπο 2 απηνχο εξεπλεηέο, ε έλλνηα ηνπ brand equity, αλ θαη 

δηακνξθψζεθε ιακβάλνληαο ππφςε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο, έρεη κηα 

βαζηθή θνηλή ζπληζηακέλε: ηνλ θαηαλαισηή, ηελ αληίιεςε θαη ηνπο 

ζπζρεηηζκνχο πνπ απηφο δηακνξθψλεη γηα ην brand ζην κπαιφ θαη ζην 

κλεκνληθφ ηνπ.  

Ηδηαίηεξα ν Keller αλαθέξζεθε ζην πιαίζην απηφ πην ζπγθεθξηκέλα 

δηακνξθψλνληαο έλα κνληέιν αλαθνξάο ζηελ πξνζέγγηζε απηή ηνπ brand 

equity, ην  Consumer Based Brand  Equity Model, ην νπνίν θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο.  

 

     Δικόνα 2: Μνληέιν Brand Equity θαηά Keller 

 

http://www.zibs.com/knowles.shtml 

 
Marketing ρέζεωλ-Τπεξεζηώλ: Ιδηαηηεξόηεηεο θαη εμειίμεηο 

 
 Σν κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ (services marketing) αξρίδεη λα πξνθχπηεη 

σο μερσξηζηφ πεδίν έξεπλαο ζηηο αξρέο ηνπ 1970, κε πξσηνπφξα ηελ 

θαλδηλαβηθή ρνιή, ηεο νπνίαο νη βαζηθνί κειεηεηέο αλαδείθλπαλ, κέζσ 

ησλ εξεπλψλ ηνπο, πσο νη πειάηεο νπζηαζηηθά ζπκκεηείραλ σο 

«ζπκπαξαγσγνί» ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο.  
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Ζ επηξξνή ηνπ θαηαλαισηή ζηελ ππεξεζία είλαη δηηηή: Απφ ηελ κηα, 

ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο θαη ζπλεπψο επηδξά θαη ζε απηφ 

πνπ ιακβάλεη σο απνηέιεζκα. Απφ ηελ άιιε, νη ππφινηπνη θαηαλαισηέο πνπ 

ηαπηφρξνλα αγνξάδνπλ ή θαηαλαιψλνπλ κηα ππεξεζία επηδξνχλ επίζεο ζηελ 

πξνζθνξά ηεο (Gronroos, 2006).  

 Απφ ην 1960 θαη κεηά, κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

αλαπφθεπθηε κεηεμέιημε ηνπ κάξθεηηλγθ, νη εξεπλεηέο ησλ ππεξεζηψλ 

πξνζπάζεζαλ λα αλαδείμνπλ ηελ ζεκαζία ησλ ηδηαίηεξσλ απηψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ελφο μερσξηζηνχ θιάδνπ 

ηνπ κάξθεηηλγθ. Έηζη, θαζέλαο απφ απηνχο εζηίαζε θαη ζε δηαθνξεηηθφ 

ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ. Ο Bateson (1979) ππνζηήξημε πσο ε άπιε ππφζηαζε 

είλαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ δηαθνξνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηα 

αγαζά ελψ ν Regan (1963) αλέδεημε ηελ αδπλακία δηαρσξηζκνχ ηεο 

θαηαλάισζεο ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ παξαγσγή (ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αγαζψλ, απηά πξψηα παξάγνληαη, κεηά πσινχληαη θαη θαηφπηλ 

θαηαλαιψλνληαη).  

Παξφκνηεο επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο πξνθάιεζε θαη ε εηεξνγέλεηα 

σο ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππεξεζηψλ αθνχ ε πνηφηεηα παξνρήο ηνπο 

δηαθέξεη απφ παξαγσγφ ζε παξαγσγφ, απφ πειάηε ζε πειάηε θαη απφ κέξα ζε 

κέξα. Αθφκα θαη απφ ην ίδην άηνκν, ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο δηαθέξεη αθνχ 

ην επίπεδν ηεο ζπλέπεηαο ζηελ απφδνζε ησλ αηφκσλ δελ είλαη πάληα θάηη 

βέβαην (Knisely, 1979). Οκνίσο, ε θζαξηφηεηα ραξαθηεξίδεη απφιπηα ηηο 

ππεξεζίεο αθνχ ε ηδηάδνπζα θχζε ηνπο θαη δελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί θαη 

παχεη λα πθίζηαηαη άπαμ θαη παξαρζνχλ/θαηαλαισζνχλ (Bessom & Jackson, 

1975).  

 H πξναλαθεξφκελε πξσηνπνξία ηεο θαλδηλαβηθήο ρνιήο νδήγεζε 

ζε έλαλ βαζηθφ νξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ν νπνίνο αλαθέξεη φηη: «νη ππεξεζίεο 

νξίδνληαη σο έλα ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλεη ρώξα κεηαμύ ελόο 

πειάηε θαη αηόκσλ, αγαζώλ θαη άιισλ θπζηθώλ πεγώλ, ζπζηεκάησλ θαη/ή 

δνκώλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο θαη πηζαλόλ λα 

πεξηιακβάλνπλ θαη άιινπο πειάηεο θαη ζθνπό έρνπλ ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ άιισλ πειαηώλ» (Grönroos, 2000).  
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Απηή ε πξνζέγγηζε ηνπ ηη θάλεη κηα ππεξεζία αληηθξνχζηεθε απφ 

θαηνπηλέο κειέηεο πνπ αλέδεημαλ ην ηη πξέπεη λα θάλεη κηα ππεξεζία γηα ηνλ 

πειάηε: «Τπεξεζία είλαη πεξηζζφηεξν κηα πξννπηηθή ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο 

παξά κηα θαηεγνξία ηνπ κάξθεηηλγθ» (Edvardsson, Gustafsson, Roos, 2005). 

 Σν λέν ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ ηη πξέπεη λα είλαη κηα ππεξεζία γηα ηνλ 

πειάηε, εγθαζίδξπζε κηα ινγηθή κάξθεηηλγθ γηα ηελ έλλνηα απηή, ηνλίδνληαο 

ηελ αμία σο βαζηθφ ζηνηρείν γηα ην πψο απηφο πξνζιακβάλεη ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο πνπ επηιέγεη θαη ηηο ζρέζεηο δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ απηή ηελ 

δηαδηθαζία. Οπζηαζηηθά, ην κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ πξνζθαιεί ηνπο πειάηεο 

κηαο ππεξεζίαο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη κε ην λα 

ππφζρνληαη πσο απηή έρεη ηελ αμία πνπ απηνί επηζπκνχλ. 

Ζ εθπιήξσζε ππνζρέζεσλ ραξαθηεξίδεη νπζηαζηηθά θαη ην 

κάξθεηηλγθ ζρέζεσλ (relationship marketing) ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ 

εγθαζίδξπζε, δηαηήξεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ ηφζν κε ηνπο πειάηεο 

φζν θαη κε ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο ζε κηα εκπνξηθή ζρέζε (Das, 2008). 

Ζ έλλνηα ηεο ππφζρεζεο ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο θαη εηδηθά ζηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

ζεκαζίαο ηεο γηα ηηο επηινγέο κάξθεηηλγθ έρεη αλαδεηρζεί απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο. χκθσλα κε ηνλ Levitt (1981), φηαλ νη δπλεηηθνί θαηαλαισηέο-

πειάηεο δελ κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ απφ πξηλ ην πξντφλ, ηνπο δεηείηαη λα 

αγνξάζνπλ νπζηαζηηθά ππνζρέζεηο. Απηή ε δηαρείξηζε ησλ ππνζρέζεσλ πνπ 

αληαιιάζνπλ νη εκπιεθφκελνη ζε κηα εκπνξηθή ζπκθσλία θαη ην ρηίζηκν ησλ 

ζρέζεσλ απνηειεί ηνλ ζεσξεηηθφ ππξήλα ηνπ κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ. 

αλ φξνο, ην κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 παξφιν πνπ ε πξψηε αλαθνξά θαη 

αξρηθή δηαηχπσζε ελφο νξηζκνχ ηνπ έγηλε απφ ηνλ Berry ην 1983. Ζ 

θηινζνθία ηνπ βαζίδεηαη ζηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ εκπηζηνζχλε κε ηνπο 

πειάηεο θαη ηνπο ινηπνχο stakeholders θαη ζπλεξγάηεο αιιά θαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο εηαηξίαο (Gronroos, 1996).  
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Έηζη, ελψ αξρηθά ε βάζε ηεο καξθεηηλίζηηθεο ζθέςεο ήηαλ ε έλλνηα 

ηεο αληαιιαγήο (exchange), ε αδπλακία ηεο θαηαλφεζεο ησλ νινέλα 

απμαλφκελσλ  θαηλνκέλσλ ζχλαςεο ζρέζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, 

κεζαδφλησλ, πξνκεζεπηψλ, πειαηψλ νδήγεζε ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο θαη 

ζηελ αλαδήηεζε αλάπηπμεο κνληέισλ  ηέηνησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

εξκελεχζνπλ απηέο ηηο ζρέζεηο (Parvatiyar & Sheth, 1995).  

Τπφ ην πξίζκα απηφ, νη Morgan θαη Hunt (1994) δηαηχπσζαλ πσο «ην 

κάξθεηηλγθ ππεξεζηώλ αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο εθείλεο πνπ 

νδεγνύλ πξνο ηελ εγθαζίδξπζε, αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε επηηπρεκέλσλ 

ζρέζεσλ αληαιιαγήο».  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ III 

 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 
Η έλλνηα ηνπ Sports Marketing  

 

 Ζ γέλεζε ηνπ φξνπ «sports marketing» απνδίδεηαη ζε έλα άξζξν πνπ 

δεκνζηεχηεθε ην 1978 ζε ηεχρνο ηνπ Advertising Age. ην ηεχρνο απηφ, ην 

sports marketing ραξαθηεξηδφηαλ σο ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ θαηαλαισηψλ, ηνπ βηνκεραληθνχ πξντφληνο θαη ησλ 

marketers ππεξεζηψλ νη νπνίνη φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπνξ 

σο φρεκα πξνψζεζεο (Gray & McEvoy, 2005).  

Απφ ηελ επνρή εθείλε, κεηεμειίμεηο ηνπ νξηζκνχ απηνχ δηαηππψζεθαλ 

θαη δηαηππψλνληαη, πξνζπαζψληαο λα θαιχςνπλ ην επξχ θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζσ ησλ ζπνξ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

απηφ, βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ sports marketing mix ην 

νπνίν είλαη ε εμέιημε ηνπ θιαζζηθνχ marketing mix από ηα 4 P’s ζηα 7 P’s, 

κε ηελ πξνζζήθε ησλ 3 P’s ησλ ππεξεζηψλ: 

 

Product 

Price 

Place 

Physical Evidence 

People 

Process 

Promotion 

 

 ηνλ αζιεηηζκφ, ν ζπλδπαζκφο θαη ε εθαξκνγή απηψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ κίγκαηνο αιιάδεη εμαηηίαο ησλ κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο θαη δελ αθνξά κφλν ηελ επέθηαζε απφ ηα θιαζζηθά 

4 P’s ζηα 7 αιιά θαη ζηελ ζεηξά πνπ πξνηείλεηαη θάζε θνξά γηα λα 

απνθαζηζηνχλ νη ζηξαηεγηθέο εθείλεο πνπ ζα είλαη νη πην νξζέο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξίαο (Funk, Quick, Shilbury, & Westerbeek, 

2009).   
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ηελ δεθαεηία ηνπ ’80 ν Mullin ήηαλ ν πξψηνο πνπ δηέθξηλε 5 βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ sports marketing πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηηο κεηέπεηηα 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ νξηζκνχ θαη πνπ επεξεάδνπλ φιε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

αζιεηηθνχ κάξθεηηλγθ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ήηαλ ηα εμήο : 

 

Πίνακαρ 3: Σα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ sports marketing 

Αγνξά αζιεηηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ (market for sport products and 

services): 

 Οη αζιεηηθνί νξγαληζκνί ζπλεξγάδνληαη θαη αληαγσλίδνληαη ηαπηφρξνλα. 

 Δμαηηίαο ηεο αδπλακίαο πξφβιεςεο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο δπλαηήο 

πξνζσπηθήο ηαχηηζεο, νη θαηαλαισηέο ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο ζεσξνχλ εαπηνχο 

σο «εηδήκνλεο». 

Αζιεηηθό πξντόλ (sport product): 

 Ο αζιεηηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ππνθεηκεληθφηεηα, αζπλέπεηα, αδπλακία 

πξφβιεςεο. 

 Ζ έκθαζε πνπ δίλεη ην κάξθεηηλγθ είλαη πεξηζζφηεξε ζηηο πξνεθηάζεηο ηνπ 

πξντφληνο παξά ζηνλ ππξήλα ηνπ (core product). 

 Ο αζιεηηζκφο είλαη παξάιιεια θαηαλαισηηθφ θαη βηνκεραληθφ πξντφλ. 

 Ο αζιεηηζκφο πεξηιακβάλεη δπλαηή πξνζσπηθή ηαχηηζε θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε. 

 Έρεη ζρεδφλ παγθφζκηα απήρεζε θαη αγγίδεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο θαη δξαζηεξηφηεηαο. 

Τηκνιόγεζε (price of sport): 

 Ζ ηηκή πνπ πιεξψλεη ν θαηαλαισηήο ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο είλαη θαηά 

πνιχ κηθξφηεξε απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ. 

 Έκκεζα έζνδα (π.ρ. ηειενπηηθά) είλαη ζπρλά κεγαιχηεξα απφ άκεζα 

ιεηηνπξγηθά έζνδα (π.ρ. εηζηηήξηα). 

 Σα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα ζπαλίσο απαηηείηαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε for-profit 

βάζε. 

 Ζ ηηκνιφγεζε ζπρλά απνθαζίδεηαη κε βάζε ην ηη κπνξεί λα «αληέμεη» ν 

θαηαλαισηήο παξά πνην είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο. 

Πξνώζεζε (promotion of sport): 

 Ζ παγθφζκηα έθζεζε ησλ ζπνξ απφ ηα media έρεη σο απνηέιεζκα λα δίδεηαη 

κηθξή έκθαζε ζην sports marketing. 

 Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο πξνβνιήο ησλ ζπνξ, πνιιέο εηαηξίεο επηζπκνχλ λα 

ζπλδεζνχλ κε ηα ζπνξ. 

Σύζηεκα δηαλνκήο (sport distribution system): 

 Σα πεξηζζφηεξα αζιεηηθά πξντφληα παξάγνληαη, δηαλέκνληαη θαη 

θαηαλαιψλνληαη ηαπηφρξνλα ζηελ ίδηα ηνπνζεζία. Δμαηξέζεηο απνηεινχλ ηα 

αζιεηηθά αγαζά θαη ηα ξαδηνηειενπηηθά. 

Πεγή: Strategic Sport Marketing (2009), adjusted from Mullin (1985) 
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Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ είλαη ε χπαξμε 2 θεληξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

αζιεηηθνχ κάξθεηηλγθ νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ  πιεηνςεθία ησλ 

πξνζπαζεηψλ γηα έλαλ πιήξε νξηζκφ ηνπ : 

 Σο μάπκεηινγκ ηυν ζποπ (marketing of sport): αλαθέξεηαη ζηηο 

ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ γηα ηα αζιεηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπο. 

 Σο μάπκεηινγκ μέζυ ηυν ζποπ (marketing through sport): 

αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ άιισλ θαηαλαισηηθψλ ή 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ δηακέζνπ ηνπ αζιεηηζκνχ. 

Οη Fullerton θαη Merz (2008) αλαθέξνπλ αθφκα έλαλ ζεκαληηθφ 

δηαρσξηζκφ,ζρεηηδφκελν κε ην αζιεηηθφ πξντφλ, γηα ην αζιεηηθφ κάξθεηηλγθ : 

 Σν κάξθεηηλγθ ησλ ακηγψο αζιεηηθψλ πξντφλησλ  

 Σν κάξθεηηλγθ ησλ κε αζιεηηθψλ πξντφλησλ (πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπνξ σο πιαηθφξκα πξνψζεζεο ηνπο) 

Ο δηαρσξηζκφο απηφο δελ είλαη ηφζν εχθνινο φζν αθνχγεηαη κηαο θαη 

ην ηη ζπληζηά ηελ έλλνηα «αζιεηηθφ πξντφλ»  αθφκα δελ έρεη απνζαθεληζηεί 

επαξθψο. Παξφια απηά, έρνπλ δηαηππσζεί 3 θαηεγνξίεο αζιεηηθψλ 

πξντφλησλ: 

1. Αζιεηηθά Πξντόληα Θέαζεο (Spectator Sports Products): 

Γχν είλαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ελφο αζιεηηθνχ 

πξντφληνο σο ηέηνην: ε πψιεζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηφ (εηζηηήξηα αγώλσλ) 

θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ε πξφζβαζε απηή δελ έρεη θακία αμία εάλ ην ίδην 

ην πξντφλ -ν αζιεηηθφο αγψλαο ή αθφκα θαη ε ζέαζε ηνπ κέζσ κεηάδνζεο- 

δελ είλαη αληαγσληζηηθφ.  

2. Αζιεηηθά Πξντόληα Σπκκεηνρήο (Participation Sports Products): 

Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο ζπκπεξηιακβάλεη έλα πιέγκα αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζεσξεηηθά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

αζιεηηθνχ γεγνλφηνο (π.ρ. ην ηδφθηλγθ, ην κπηιηάξδν, ην πφθεξ θ.α.).  
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3.Αζιεηηθά Αγαζά, Έλδπζε, Υπόδεζε, ζρεηηδόκελα κε ην άζιεκα άιια 

πξντόληα (Sporting Goods, Apparel, Athletic Shoes and Sports-Related  

Products): 

 Σα αζιεηηθά αγαζά αλαθέξνληαη ζε φια εθείλα ηα πξντφληα πνπ είλαη 

ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ζε έλα αζιεηηθφ γεγνλφο ή δξαζηεξηφηεηα 

(εμνπιηζκφο φπσο γάληηα ή κπαζηνχληα, κπάιεο θ.ι.π.). Ζ ζρεηηθή θαη 

απαξαίηεηε γηα έλα άζιεκα έλδπζε είλαη αξρηθά απηή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ζε έλα άζιεκα (ζηνιέο) αιιά θαη απηή πνπ ζρεηίδεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ κφδα. 

4.Σρεηηδόκελα κε ην άζιεκα άιια πξντόληα: 

 Δδψ εκπίπηνπλ φια ηα αλακλεζηηθά πνπ αγνξάζηεθαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ελφο αζιεηηθνχ γεγνλφηνο θαζψο θαη ηα επίζεκα πξντφληα πνπ θάζε 

κεγάιν sport event έρεη θαη δηαζέηεη πξνο θαηαλάισζε (official memorabilia 

and products). Κπξίσο, είλαη φια εθείλα ηα πξντφληα πνπ αγνξάδνληαη απφ 

ηνλ θαηαλαισηή-ζεαηή θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ελφο αζιήκαηνο ζηνλ ρψξν 

ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο. Δπίζεο, ζε κηα πην επξεία δηάζηαζε, κπνξνχλ 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ εδψ ηα αζιεηηθά πεξηνδηθά ή αθφκα θαη ηα καζήκαηα 

εθκάζεζεο ή θαη βειηίσζεο ελφο αζιήκαηνο. 

 

Sports Branding: Σν Brand Equity ηνπ αζιεηηθνύ πξνϊόληνο 

 

ηνλ επαγγεικαηηθφ αζιεηηζκφ ηνπ ζήκεξα νη νκάδεο -θαη πιένλ θαη 

νη αζιεηέο-ζεσξνχληαη σο brands πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηνλ 

απνδνηηθφηεξν ηξφπν, ιακβάλνληαο ππφςε πάληα φηη ην αζιεηηθφ πξντφλ 

είλαη απξφβιεπην (Gladden, Milne & Sutton, 1998). Οη αζιεηηθνί νξγαληζκνί 

κνηάδνπλ πιένλ πεξηζζφηεξν κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο σο πξνο ην 

management θαη ην brand management γεληθφηεξα (Bauer, Sauer & Schmitt, 

2004). πλεπψο θαη νη sport managers πηνζεηνχλ πιένλ κηα καθξνπξφζεζκε 

νπηηθή σο πξνο ηελ αζιεηηθή εκπεηξία θαη πάληα κε απψηεξν ζθνπφ ην 

ρηίζηκν κηα γεξήο θαη δπλαηήο ζρέζε κε ηνπο πειάηεο-θαηαλαισηέο ηνπ 

πξντφληνο ηνπο.  
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Δπηπιένλ, ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε είζνδνο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ έρεη επηβάιιεη ηελ δεκηνπξγία ηζρπξψλ αζιεηηθψλ brands πνπ ζα 

ηα μερσξίδεη απφ απηά ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζα πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξνπο 

θαηαλαισηέο (Kaynak, Salman & Tatoglu, 2008). Ζ αλάδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

θαη ησλ social media έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο επθαηξίεο πξνζέιθπζεο 

θαηαλαισηψλ θαζψο επηρεηξείηαη ε γεθχξσζε ηνπ θελνχ κεηαμχ ηεο θάζε 

εηαηξίαο/νξγαληζκνχ θαη ηνπ θνηλνχ ηεο (Yan, 2011).  

χκθσλα κε ηνλ Kahle (2007), ε δεδνκέλε παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

αζιεηηθήο αγνξάο θαη ε πνιππινθφηεηά ηεο απαηηνχλ πιένλ απφ ηηο 

εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο λα πξνρσξήζνπλ ζε ελδπλάκσζε ηνπ brand ηνπο, 

εζηηάδνληαο ζηελ δεκηνπξγία ελφο δπλαηνχ, ζπλερνχο θαη θαηάιιεινπ 

κελχκαηνο πξνο ηνπο πειάηεο-θαηαλαισηέο ηνπο. ηελ πξνζπάζεηα απηή 

θνκβηθφο είλαη ν ξφινο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ηειεπηαίσλ κηαο θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά επίπεδα δέζκεπζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

εκπινθήο (Shank & Beasley, 1998). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ άπνςε ηνπ πειάηε-θαηαλαισηή, ν Keller 

ππνζηεξίδεη πσο ε πνιππφζεηε έλλνηα ηνπ customer-based brand equity 

ππάξρεη φηαλ ν θαηαλαισηήο έρεη έλα πςειφ επίπεδν awareness ηνπ brand θαη 

κεγάιε εμνηθείσζε κε απηφ, έρνληαο παξάιιεια κνλαδηθέο ζπλδέζεηο ζηε 

κλήκε ηνπ πνπ ην αθνξνχλ (brand associations). ζνλ αθνξά ζε έλαλ 

αζιεηηθφ νξγαληζκφ, απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί εθφζνλ αλαγλσξηζηεί ε 

ζεκαζία ηεο ηαχηηζεο ηνπ θηιάζινπ θαη αθνινπζεζνχλ ζηξαηεγηθέο πνπ 

ελδπλακψλνπλ ηελ αληίιεςε ηεο ηαχηηζεο κε ηνλ θάζε 

νξγαληζκφ/επαγγεικαηηθή αζιεηηθή νκάδα (Gladden, Irwin & Sutton, 2001). 

 Σν sports branding σζηφζν δελ είλαη κηα εχθνιε δηαδηθαζία γηαηί ην 

πεξηβάιινλ ησλ επαγγεικαηηθψλ αζιεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ έλα πιήζνο εηεξνγελψλ γθξνππ πειαηψλ (θίιαζινη, VIPs, ηειενπηηθφ 

θνηλφ θ.α.) κε κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά (άπιε θχζε ηνπ αζιεηηθνχ 

πξντφληνο θ.α.) αιιά επίζεο θαη απφ κηα δνκή ηδηάδνπζα σο πξνο ηελ  

παξαγσγή ηνπ αγαζνχ, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ην ίδην ην ζπνξ, 

ε ζέαζε  αιιά θαη ε πψιεζή ηνπ (Schilhaneck, 2008).  
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ηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ζηνλ επαγγεικαηηθό αζιεηηζκό 

 

 χκθσλα κε ηνλ Terzoudis (2011),  νη sport managers θαη ηα ζηειέρε 

ηνπ αζιεηηζκνχ αληηκεησπίδνπλ πιένλ έλα πιήζνο πξνθιήζεσλ ζην ζχγρξνλν 

πεξηβάιινλ, φπσο ηελ κεηάβαζε απφ ηνλ εξαζηηερληζκφ ζηνλ 

επαγγεικαηηζκφ, ηελ πιήξε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ παγθφζκηνπ 

αζιεηηζκνχ, ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ζηα ζπνξ, ηηο δηαξθψο 

απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ αζιεηηθνχ θαηαλαισηή θαη ηνλ έληνλν 

αληαγσληζκφ ηεο επξχηεξεο βηνκεραλίαο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ κε ηηο 

πνηθίιεο επηινγέο γηα δηαζθέδαζε θαη αλαςπρή. 

 Σν κέιινλ ησλ αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα 

παξαπάλσ, ζα εμαξηεζεί ελ πνιινίο απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ sport managers 

ηφζν λα αληηιεθζνχλ ην εχξνο ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνθιήζεσλ φζν θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ εθείλεο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα κεγηζηνπνηήζνπλ 

ηελ απφδνζε ησλ νξγαληζκψλ.  

 Ζ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία θαη νη ζρεηηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο 

ππνδεηθλχνπλ πσο ε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ  

κάξθεηηλγθ ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αζιεηηθνχ 

νξγαληζκνχ λα ρεηξηζηεί θαη λα αληηκεησπίζεη επηηπρψο ην πνιχπινθν 

επηρεηξεκαηηθφ θαη αζιεηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Οη Pearson & Proctor (1994) ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ κάξθεηηλγθ σο ηελ ζπζηεκαηηθή εθείλε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ  πεγψλ,  ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ζθνπψλ κάξθεηηλγθ θαη ηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ γηα εθαξκνγή θαη 

έιεγρν.  

 Ζ πξνψζεζε (promotion) είλαη έλα απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ  κίγκαηνο 

κάξθεηηλγθ θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ν ηξφπνο πνπ ζα επηιερζεί 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απνηειεί κέξνο ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο 

κάξθεηηλγθ πνπ ζα αθνινπζεζεί.  
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 πλνςίδνληαο απηή ηελ απφπεηξα παξνπζίαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

sports marketing γίλεηαη αληηιεπηφ πσο, νη πξναλαθεξφκελνη δηαρσξηζκνί θαη 

ε πξνζπάζεηα γηα κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πηπρψλ ηνπ αλαδεηθλχνπλ ην 

εχξνο ησλ ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ  

κέζα ζηελ νινέλα αλαπηπζζφκελε αζιεηηθή αγνξά. Σν εχξνο απηφ θαη ε 

ηδηαίηεξε θχζε ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο έρνπλ θαηά θαηξνχο δπζθνιέςεη 

ηνπο εξεπλεηέο ζην λα θαηαιήμνπλ ζε έλαλ νξηζκφ πιήξε θαη πεξηεθηηθφ 

ζρεηηθά κε ην sports marketing.  

 Οη Mullin, Hardy and Sutton (2000) έδσζαλ έλαλ νξηζκφ πνπ 

ζεσξείηαη φηη πιεζηάδεη φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη ζην λα πξνζδηνξίζεη ηνλ 

ππξήλα ηνπ αζιεηηθνχ κάξθεηηλγθ: 

«Τν αζιεηηθό κάξθεηηλγθ απνηειείηαη από όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ 

θαηαλαισηώλ αζιεηηθώλ πξντόλησλ κέζσ δηαδηθαζηώλ αληαιιαγήο. Τν sports 

marketing έρεη αλαπηύμεη 2 βαζηθνύο άμνλεο: ην κάξθεηηλγθ ησλ αζιεηηθώλ 

πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ δηαηίζεηαη απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ην 

κάξθεηηλγθ άιισλ θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ αζιεηηθνύ 

κάξθεηηλγθ». 

 

Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ:Social Media 

 

 Νέεο ηερλνινγίεο θαη sports marketing 

 

ηαλ ην 1967 ν Marshall McLuhan δηαηχπσζε ηελ πεξίθεκε θξάζε – 

αθνξηζκφ «ην κέζν είλαη ην κήλπκα» (the medium is the message), 

ελλνψληαο φηη ην κέζν ζπρλά είλαη ζεκαληηθφηεξν απφ ην κήλπκα πνπ 

κεηαθέξεη, έζεζε ηα ζεκέιηα ζηελ ζθέςε ησλ δηαλνεηψλ ηεο επηθνηλσλίαο γηα 

λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα απηφ πνπ ζα αθνινπζνχζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ.  

 

 

 



 28 

Γειαδή, ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζην κέζν, 

αλ φρη πεξηζζφηεξν, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ίδην βαζκφ κε ην κήλπκα θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπ, δηφηη ην κέζν θαη νη αλαπφθεπθηεο αιιαγέο ηνπ ζηελ 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβαλφκαζηε ην 

εθάζηνηε κήλπκα, δεκηνπξγψληαο έλα λέν πεξηβάιινλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

πνκπνχ θαη απνδέθηε (McLuhan, 1967). Ζ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ κέζνπ 

θαη ε δεκηνπξγία ελφο «παγκόζμιος συπιού» (global village), ζχκθσλα κε 

ηα ιεγφκελά ηνπ, είλαη ν πξνάγγεινο φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ λα εξκελεπηνχλ 

ηα λέα κέζα θαη νη ηερλνινγίεο θαζψο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ ζχγρξνλε 

επνρή. 

Ζ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ επέθεξε 

ζπγθινληζηηθέο αιιαγέο ζηελ θχζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο θαη απηέο είλαη εκθαλείο ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο: ζηα ζχγρξνλα 

κέζα επηθνηλσλίαο, ζηνλ ιφγν, ζηελ δηαθήκηζε, ζηελ πνιηηηθή, ζηηο δεκφζηεο 

ζρέζεηο, ζην κάξθεηηλγθ θ.α.  

Δηδηθά ζην ηειεπηαίν, αλάγνληαο ην ζε εξγαιείν – θιεηδί κηαο θαη 

πιένλ κειεηψληαη δηεμνδηθά νη δπλαηφηεηεο πνπ νη λέεο ηερλνινγίεο δίλνπλ, 

ιεηηνπξγψληαο επηθνπξηθά κε ηα παξαδνζηαθά κέζα πξνζθνξάο θαη πεηζνχο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηαηξίεο γηα λα πξνζειθχζνπλ πειάηεο – θαηαλαισηέο, 

ραξαθηεξίδνληαο ηηο λέεο κνξθέο ηνπ e-commerce, e-business θαη e-

marketing.  

Οη Barr, Hums θαη Masteralexis (2011) αλαθέξνληαη ζην e-marketing 

σο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εηαηξηψλ λα πξνσζήζνπλ θαη λα πνπιήζνπλ ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη αλαθεθαιαηψλνπλ 

φια ηα ζεκαληηθά νθέιε ηνπο ηφζν γηα ηνπο πσιεηέο φζν θαη γηα ηνπο 

αγνξαζηέο (e-purchasing).  

ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε δηείζδπζε ηνπ e-marketing ζηηο 

πξαθηηθέο ησλ εηαηξηψλ ζπκβάιιεη ε αλππαξμία γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ 

πνπ αλνίγεη δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε αγνξέο πνπ ζα ήηαλ δχζθνιν λα 

πξνζεγγηζηνχλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά κε ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο 

κάξθεηηλγθ.  
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Πιένλ ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη έλα λέν, επηπιένλ θαλάιη επηθνηλσλίαο 

γηα ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ, πιεξνθνξψληαο ηνπο πειάηεο γηα ηα νθέιε ελφο 

πξντφληνο θαη βνεζψληαο ζηελ ηειηθή απφθαζε αγνξάο ηνπ, 

δηαθνξνπνηψληαο εθ ηεο θχζεψο ηνπ ην ζηνηρείν ηεο πξνψζεζεο (Chaffey, 

Mayer, Johnston & Ellis-Chadwick, 2003). Δίλαη κηα πιαηθφξκα κε 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε δηαθεκηζηηθή έθζεζε θαη ε δηαδξαζηηθφηεηα, έλα 

κέζν δηαθήκηζεο θαη παξάιιεια έλα θαλάιη επηθνηλσλίαο θαη δηαλνκήο γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο.  

Έλα άιιν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη φηη 

ζπγθιίλνπλ κε ηα πεξηβάιινληα γχξσ ηνπο, δειαδή νη αιιαγέο ζε απηέο 

παξαζχξνπλ θαη ηηο ππφινηπεο κνξθέο ηερλνινγίαο κε ηηο νπνίεο 

ζπιιεηηνπξγνχλ θαη ζπλππάξρνπλ. Πην απιά, νη λέεο ηερλνινγίεο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο κπνξνχλ πιένλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πνιιαπιά, δίλνληαο ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα επηθνηλσλνχλ θαη λα κνηξάδνληαη κε 

πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο (Green, 2010). 

 

 Δηαδηθηπαθέο Κνηλόηεηεο θαη Κνηλωληθά Δίθηπα 

  

Ζ δπλαηφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ λα 

δεκηνπξγνχλ θαη λα ελδπλακψλνπλ on line θνηλφηεηεο θαηαλαισηψλ, νη 

νπνίνη έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη κνηξάδνληαη ηελ ίδηα πξνηίκεζε γηα 

έλα αζιεηηθφ γεγνλφο ή ππεξεζία, είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πηπρή ηεο εμέιημεο 

απηήο πνπ έρεη αξρίζεη λα εθκεηαιιεχεηαη ην αζιεηηθφ κάξθεηηλγθ.  

Ζ έλλνηα ηνπ ρηηζίκαηνο ηέηνησλ θνηλνηήησλ ζεσξείηαη σο παξάγσλ-

θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κεηαμχ ησλ 

αζιεηηθψλ εηαηξηψλ, πξαθηηθή πνπ βνεζηέηαη πνιχ απφ ηελ ζηελφηεξε ζρέζε 

πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο ησλ ζπνξ κε ην πξντφλ ζε ζρέζε κε άιιεο 

βηνκεραλίεο. Οη θνηλφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ε δηαδηθηπαθή 

εθδνρή ησλ πηζηψλ αλαγλσζηψλ κηαο εθεκεξίδαο ή ελφο εηδηθνχ πεξηνδηθνχ 

(Evans & Smith, 2004). 

 

 



 30 

Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ θνηλνηήησλ; χκθσλα κε 

ηνλ Hamman (1998), ε θνηλφηεηα αλαθέξεηαη ζε κηα νκάδα αηφκσλ πνπ 

κνηξάδνληαη κηα θνηλσληθή δηάδξαζε θαη θάπνηνπο δεζκνχο κεηαμχ ηνπο θαη 

κεηαμχ ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη επηπιένλ, κνηξάδνληαη θαη κηα 

πεξηνρή γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ηα 

πξναλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά είλαη θνηλά θαη ζηηο on line θνηλφηεηεο, 

ηδηαίηεξα ε ζπλεχξεζε ζε θνηλφ ηφπν, ζηελ πεξίπησζε απηή δειαδή ζε θνηλή 

on line πεξηνρή ζηελ νπνία αληαιιάζζνληαη απφςεηο θαη γλψκεο (π.ρ. 

δηάθνξα forums, ηα fan groups ή νη fan pages ζηα θνηλσληθά κέζα). 

Απηφ ην «ρηίζηκν» θνηλνηήησλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα ζην δηαδίθηπν 

απνηειεί ηελ βάζε πιένλ ησλ ζχγρξνλσλ κνξθψλ κάξθεηηλγθ. Ο Weber 

(2007) ηζρπξίδεηαη πσο ε θαηαζθεπή θνηλνηήησλ πνπ επηθεληξψλνπλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θαη θνηλφ ελδηαθέξνλ, είλαη κηα απφ ηηο πην γνξγά 

αλαπηπζζφκελεο εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ. Μηα άιιε νλνκαζία γηα απηέο ηηο 

θνηλφηεηεο είλαη «θνηλσληθά δίθηπα» (social networks) θαη απφξξνηα ηεο 

ρξήζεο ηνπο είλαη ε θνηλσληθή δηθηχσζε (social networking), πνπ είλαη 

θνκβηθήο ζεκαζίαο δξάζε ησλ ζχγρξνλσλ αηφκσλ, ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν 

θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν. 

 Οη Boyd θαη Ellison (2008) νξίδνπλ σο θνηλσληθά δίθηπα ηηο 

ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ πνπ επηηξέπνπλ ζηα άηνκα (1) λα θαηαζθεπάδνπλ έλα 

δεκφζην ή εκη-δεκφζην πξνθίι κέζα ζε έλα νξηνζεηεκέλν ζχζηεκα (2) λα 

δηακνξθψλνπλ κηα ιίζηα άιισλ ρξεζηψλ κε ηα νπνία κνηξάδνληαη επαθέο θαη 

(3) λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα αληαιιάζνπλ ηελ ιίζηα ησλ επαθψλ ηνπο κε 

ιίζηεο άιισλ κέζα ζην ζχζηεκα.  

Σελ αλάγθε γηα ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε ηέηνηαο κνξθήο δίθηπα 

έρνπλ κειεηήζεη αξθεηνί εξεπλεηέο. Οη Lenhart θαη Madden (2007) 

αλαθέξνπλ πσο νη άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν γηα κηα 

ζεηξά ιφγσλ φπσο ην λα θξαηάλε επαθή κε θίινπο, λα ζρεδηάδνπλ θνηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε απηνχο, λα θάλνπλ λένπο θίινπο ή αθφκα θαη λα 

θιεξηάξνπλ κε θάπνηνλ-α.  
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Άιινη ιφγνη κπνξεί λα είλαη ε αλάγθε ηνπ λα αλήθεηο θάπνπ, λα 

ελεκεξψλεζαη, λα απηνεθπιεξψλεζαη θαη λα πεηπραίλεηο ηνπο ζθνπνχο ζνπ 

(Ridings & Gefen, 2004). εκαληηθφο σζηφζν παξάγνληαο πηνζέηεζεο ηεο 

ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ε επθνιία δειαδή κε ηελ νπνία έλαο ρξήζηεο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πιεζψξα ησλ δηθηχσλ απηψλ (Daugherty, Eastin, & 

Gangadharbatla, 2005).  

ια ηα πξναλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελαζρφιεζεο ησλ 

ρξεζηψλ κε ηα θνηλσληθά δίθηπα έρνπλ νδεγήζεη ζε δξαζηηθέο αιιαγέο φρη 

κφλν ζηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχκε αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ 

ζπλαιιαζζφκαζηε, απνθηνχκε ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ καο αθνξνχλ 

θαη εθθξάδνπκε ηελ άπνςή καο, ηελ επηζπκία καο θαη ηελ γλψκε καο γηα 

απηά.  

πλνπηηθά, απηφ ζεκαίλεη πσο ε θχζε ηνπ κάξθεηηλγθ έρεη αιιάμεη 

δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηελ ρξήζε ησλ 

social media ζηε δσή καο, αθνχ ε απφζηαζε κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πειάηε 

έρεη κεησζεί θπζηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη νη φπνηεο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ 

θαηά θχξην ιφγν κεηά απφ απαίηεζε ηνπ πειάηε-θαηαλαισηή (Burby & 

Atchison, 2007).  

 

 Η έιεπζε ηωλ Social Media 

 

χκθσλα κε ηελ Universal McCann Wave 5 report (2010), ζην λέν 

απηφ ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ ηα social media δηαδξακαηίδνπλ πξσηαξρηθφ 

ξφιν. Πεξίπνπ ην κηζφ ησλ εξσηψκελσλ ελεξγψλ ρξεζηψλ ζην δηαδίθηπν 

απάληεζε πσο έρεη γίλεη κέινο ζε κηα δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα θάπνηαο κάξθαο, 

γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ επηζπκία ησλ θαηαλαισηψλ – ρξεζηψλ γηα 

παξνπζία ησλ brands ζηνλ ρψξν ησλ social media.  
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Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ηη είλαη ηα « social media», έλα απφ ηα πην γλσζηά 

απφ απηά, ε Wikipedia, αλαθέξεη: 

«Social media includes web-based and mobile technologies used to 

turn communication into interactive dialogue. Andreas Kaplan and Michael 

Haenlein define social media as "a group of Internet-based applications that 

build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that 

allow the creation and exchange of user-generated content."». 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο Kaplan θαη Haenlein (2010) ππάξρνπλ 6 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη social media : 

1. Τα πξντόληα ζπλεξγαζίαο:    Wikipedia 

2. Τα blogs θαη micro blogs :    Twitter 

3. Οη θνηλόηεηεο πεξηερνκέλνπ  :   YouTube 

4. Τα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηύσζεο :   Facebook, LinkedIn 

5. Τα παηρλίδηα εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο:  World of Warcraft 

6. Οη εηθνληθνί θνηλσληθνί θόζκνη:   Second Life 

Σν πεξηερφκελν ζπκβαδίδεη κε ηελ ηερλνινγία, ελίνηε πξνέξρεηαη θαη 

απφ απηή θαη λένη ηξφπνη δηάδξαζεο πξνζηίζεληαη (Hansen, Shneiderman & 

Smith, 2011). Οη νξηζκνί «social media» θαη «social networking» πνιχ ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπλψλπκνη ζηελ θαζνκηινπκέλε αλ θαη ππάξρεη κηα 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε. Σα social media κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη 

σο ζηξαηεγηθή ελψ ηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη νπζηαζηηθά ην εξγαιείν κε ην 

νπνίν νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ηα social 

media ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0, νη νπνίεο είηε βαζίδνληαη 

ζε πεξηερφκελν απνθιεηζηηθά πξνεξρφκελν απφ ηνπο ρξήζηεο είηε θαη ζε 

πξάμεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπο, πνπ πξνζδίδνπλ επηπιένλ αμία φπσο ζρφιηα, 

βαζκνινγήζεηο, ςεθνθνξίεο θ.α. (Kangas, Toivonen & Back,  2007). 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://en.wikipedia.org/wiki/User-generated_content
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Δικόνα 2: Social Media Landscape 2012 

 

Πεγή: http://www.forbes.com/sites/fredcavazza/2012/03/12/an-overview-of-the-social-media-ecosystem/ 

 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε ησλ social media είλαη απηή πνπ ηα 

ραξαθηεξίδεη σο θαηλφκελν ιατθήο θνπιηνχξαο (popular culture) 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ νξηζκφ ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο σο έλα πνιηηηζηηθφ 

θαηλφκελν πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αηνκηθή αιιά θαη ηελ ζπιινγηθή 

αηδέληα θαη επηπιένλ εμππεξεηεί σο εξγαιείν πνπ εκπλέεη ηελ έθθξαζε 

απφςεσλ ζρεηηθψλ κε θνηλσληθά ζέκαηα (Abah, 2009). Δπίζεο, ζέκαηα 

ηαπηφηεηαο θαη θαηαλάισζεο εξεπλψληαη θαη αλαιχνληαη κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε επεμήγεζε θαηλνκέλσλ φπσο ε νινέλα θαη απμαλφκελε ρξήζε ησλ 

κέζσλ απηψλ ηφζν ζηελ δηαπξνζσπηθή φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

επηθνηλσλία ησλ αηφκσλ.  
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Σν Facebook  

 

Ζ δηείζδπζε ησλ social media ζηνλ παγθφζκην πιεζπζκφ κεηξάηαη 

δηαξθψο πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ ηφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ 

ηνπο φζν θαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη εμέιημήο ηνπο. Μηα πξφζθαηε 

έξεπλα ζηηο ΖΠΑ (The State Of Consumers And Technology: Benchmark 

2011) ζε δείγκα 42.773 ελειίθσλ πνπ δηαηεξνχζαλ θάπνηνπ είδνπο πξνθίι ζε 

δίθηπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, έδεημε φηη ην Facebook θξαηά ηα ζθήπηξα ζηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο, γλσξίδνληαο απνδνρή ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ειηθίεο. 

 

Πίνακαρ 4: The state of Consumers and Technology: Benchmark 2011- 

US Report –Segmentation by Generation 

 

Πεγή: http://blogs.forrester.com/gina_sverdlov/11-11-03-

we_proudly_present_our_annual_state_of_the_us_consumer_report 

 

Δίλαη νινθάλεξν πσο ην Facebook θξαηά ηα ζθήπηξα ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε 

ηελ έξεπλα ηεο Nielsen «State of the Media:The Social Media Report – Q3 

2011», νη Ακεξηθαλνί ρξήζηεο ηνπ Ηληεξλέη πεξλνχλ ζην Facebook 

πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ νπνηαδήπνηε άιιν θνηλσληθφ δίθηπν, πξαθηηθή πνπ 

ζπλάδεη κε ην απνηέιεζκα ηεο ίδηαο έξεπλαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ρξφλν πνπ 

πεξλνχλ on line νη Ακεξηθαλνί (23% απφ απηφλ ζε social networks θαη blogs). 

Ήδε, ηνλ Μάξηην ηνπ 2012 ην Facebook κεηξνχζε πεξηζζφηεξνπο απφ 

800.000.000 ρξήζηεο. Καη ηα ππφινηπα ζηαηηζηηθά ηνπ είλαη εμίζνπ 

εληππσζηαθά: 
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 Ο κέζνο ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε πεξίπνπ 80 ζειίδεο 

γθξνππ, fan pages, θνηλφηεηεο ελδηαθεξφλησλ 

 Πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ ελεξγψλ ρξεζηψλ ζπλδένληαη 

θαζεκεξηλά ζην Facebook 

 Πάλσ απφ 350 εθαηνκκχξηα ελεξγψλ ρξεζηψλ ζπλδένληαη 

κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ 

 Σν site δηαηίζεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 70 γιψζζεο 

 Σν Facebook (αξρηθή νλνκαζία thefacebook) ηδξχζεθε απφ έλα 

θνηηεηή ζην Harvard ηνπ νπνίνπ ην φλνκα έκειιε λα γξάςεη ηζηνξία (ε 

νλνκαζία πξνήιζε από ηηο θόιιεο πνπ κνηξάδνληαλ ζηνπο πξσηνεηείο ηνπ 

Harvard κε ην πξνθίι ησλ άιισλ θνηηεηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ). Ο Mark 

Zuckenberg μεθίλεζε ην φιν εγρείξεκα ην 2004 σο έλα αθφκα απφ ηα ρφκπη 

ηνπ, κε ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηνπ θίινπ θαη ζπκθνηηεηή Eduardo Severin 

(ε ζπειιψδεο επηρεηξεκαηηθή ζρέζε πνπ αθνινχζεζε, νη δηεθδηθήζεηο ηνπ 

ηειεπηαίνπ θαη ν δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο ηνπο απεηθνλίζηεθε πνιχ 

ξεαιηζηηθά ζηελ ηαηλία The Social Network ην 2010). Σν λέν δίθηπν 

εμαπιψζεθε εθηφο απφ ην Harvard θαη ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ Stanford θαη ηνπ 

Yale θαη κε ηελ πξνζζήθε 2 αθφκα θίισλ θαη ζπκθνηηεηψλ ηνπ, ησλ  Dustin 

Moskovitz θαη Chris Hughes, ν Zuckenberg μεθίλεζε κηα απηνθξαηνξία πνπ 

έκειιε λα αιιάμεη ηνλ ξνπ ηεο ηζηνξίαο ηεο επηθνηλσλίαο, ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο. 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2005 ην thefacebook νλνκάζηεθε θαη επηζήκσο 

Facebook θαη ε αγνξά ηνπ ρψξνπ facebook.com αγνξάζηεθε γηα 200.000 $. 

Απφ ηφηε κέρξη θαη ηνλ Μάην ηνπ 2012, φπνπ έγηλε ε πξψηε δεκφζηα 

πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιένλ θνινζζνχ Facebook, ε 

εηαηξία πέξαζε ηφζν απφ ζρεδηαζηηθέο αιιαγέο φζν θαη απφ πιήζνο 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ζηελ πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζεί ην θαηλφκελν.  

Οη αξρηθέο αθαδεκατθέο πξνζεγγίζεηο εζηίαδαλ πεξηζζφηεξν ζηα 

ζέκαηα ηεο παξνπζίαζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ή ζηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθφηεηαο (Gross & Acquisti, 2005; Stutzman, 2006), ζέκαηα βεβαίσο πνπ 

εμαθνινπζνχλ αθφκα λα απαζρνινχλ ηνπο κειεηεηέο αιιά θαη ηνπο ρξήζηεο. 
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Σν Twitter 

 

 Ίδηα δπλακηθή έρεη θαη ην Twitter, σο ην πην αλαπηπζζφκελν micro 

blogging social media. Σελ δηαξθή αλάπηπμε ηνπ Twitter δηαηχπσζε ν ίδηνο ν 

CEO ηεο εηαηξίαο Dick Costolo, ζηελ «Web 2.0 Summit» πνπ έιαβε ρψξα 

ζην αλ Φξαληζίζθν ησλ ΖΠΑ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, φηαλ είπε πσο ην 

Twitter έρεη πάλσ απφ 100.000.000 ελεξγνχο ρξήζηεο, νη κηζνί εθ ησλ νπνίσλ 

ζπλδένληαη θαζεκεξηλά, πξνζζέηνληαο πσο πεξηζζφηεξα απφ 250 

εθαηνκκχξηα tweets «αλεβαίλνπλ» θαζεκεξηλά. 

 Ο νξηζκφο ζην ίδην ην site ηνπ Twitter, απεπζπλφκελνο ζε θάζε 

δπλεηηθφ ή ππαξθηφ ρξήζηε ηνπ, αλαθέξεη πσο απηφ είλαη: «έλα δίθηπν 

πιεξνθνξηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν πνπ ζαο ζπλδέεη κε ηηο ηειεπηαίεο ηζηνξίεο, 

ηδέεο, γλώκεο θαη λέα πάλσ ζε απηό πνπ εζείο βξίζθεηε ελδηαθέξνλ. Απιά 

βξείηε ηνπο ινγαξηαζκνύο εθείλνπο πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ θαη αθνινπζείζηε ηηο 

ζπδεηήζεηο». 

 Οη ρξήζηεο ηνπ twitter αθνινπζνχλ άιινπο ρξήζηεο θαη 

αθνινπζνχληαη. ε αληίζεζε κε ην Facebook, ε ζρέζε απηή δελ πξνυπνζέηεη 

αληαπνδνηηθφηεηα, κπνξεί δειαδή έλαο ρξήζηεο λα αθνινπζεί θάπνηνλ θαη λα 

κελ αθνινπζείηαη πίζσ απφ απηφλ. Σα κελχκαηα πνπ ιακβάλεηο απφ απηνχο 

πνπ αθνινπζείο νλνκάδνληαη tweets (ηηηηβίζκαηα) θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηελ ζπληνκία κηαο θαη δελ κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηνπο 140 ραξαθηήξεο 

(Kwak, Lee, Moon & Park, 2010). Ζ θνηλή πξαθηηθή ηεο απάληεζεο, ηεο 

αληαπφθξηζεο ελφο tweet έρεη νδεγήζεη ζηελ νξηνζέηεζε ηξηψλ βαζηθψλ 

νξηζκψλ-ιεηηνπξγηψλ: 

 RT (retweet) : Έλαο ρξήζηεο θάλεη RT φηαλ αλεβάδεη ζην δηθφ 

ηνπ πξνθίι ην tweet θάπνηνπ άιινπ ρξήζηε 

 @: αθνινπζείηαη πάληα απφ ηελ ηαπηφηεηα θάπνηνπ ρξήζηε 

 #: αθνινπζείηαη απφ κηα ιέμε ή θξάζε πνπ απνηειεί κηα ηάζε 

ζηα tweets ησλ ρξεζηψλ, ην επνλνκαδφκελν θαη σο hashtag, ην 

ζέκα δειαδή πνπ κνλνπσιεί ηηο ζπδεηήζεηο φισλ ησλ ρξεζηψλ 

θαη έρεη ηα πεξηζζφηεξα tweets. 
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Πνιινί βξίζθνπλ απνγνεηεπηηθφ ην απζηεξφ φξην ησλ 140 

ραξαθηήξσλ αιιά γηα κηα κεγάιε πιεηνςεθία ρξεζηψλ απηφ είλαη θαη ην 

θαιχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Twitter κηαο θαη «αλαγθάδεη» ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

λα είλαη αθξηβείο, ζπλεπείο θαη επηθεληξσκέλνη ζην κήλπκα (Jacques, 2009).  

χκθσλα κε ηνλ Fahri (2009), ην Twitter είδε ηελ δεκνηηθφηεηά ηνπ 

λα απμάλεηαη ξαγδαία απφ ηφηε πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ 

ρξήζε ηνπ ηφζν απφ ηδηψηεο φζν θαη απφ επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο, 

παξαδνζηαθφ Σχπν θ.α. Γηα ηνπο κελ ηδηψηεο ε ρξήζε ηνπ κνηάδεη πνιχ κε 

απηή ελφο πξνζσπηθνχ ηζηνινγίνπ (blog) ζην νπνίν αλαξηψληαη ζπρλφηεξα 

θαη ζπληνκφηεξα θείκελα (Spencer, 2009). Γηα ηνπο δε ππφινηπνπο, ην Twitter 

κπνξεί λα εμππεξεηεί πην πξαθηηθέο εθαξκνγέο φπσο ηελ γλσζηνπνίεζε 

πξντφλησλ απφ εηαηξίεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπο, ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο πειαηεηαθήο αθνζίσζεο αιιά θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

πξσηφηππσλ δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ θ.α.  

 

 Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηνπ 

αζιεηηθνύ πξνϊόληνο 

 
Ο ζφξπβνο πεξί ησλ social media θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ απηά 

έρνπλ είλαη αξθεηά έληνλνο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έρεη θηάζεη ζηα απηηά 

ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο βιέπνπλ έλαλ αθφκα ηξφπν λα πξνζειθχζνπλ θαη 

λα δηαηεξήζνπλ πειάηεο.  

Σελ νινέλα απμαλφκελε απηή δχλακε ησλ social media δηαπηζηψλνπλ 

νη Faulds θαη Mangold (2009), ζπληζηψληαο ηελ ρξήζε ηνπο σο  λέν θαη 

ζπνπδαίν εξγαιείν ζην επνλνκαδφκελν θαη σο νινθιεξσηηθφ κάξθεηηλγθ 

(Integrated Marketing-IM), πνπ θαζίζηαηαη θχξηνο παξάγνληαο επίδξαζεο 

ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα πιαίζηα ηεο δηακφξθσζεο γλψκεο, ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πξνο αγνξά αιιά θαη ηεο 

κεηά ηελ αγνξά ζπκπεξηθνξάο.  

Δπηπιένλ, σο ηέηνην εξγαιείν, εκπλένπλ ηηο εηαηξίεο λα κηιάλε 

απεπζείαο κε ηνλ πειάηε, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη άκεζε ελεκέξσζε γηα 

θάζε ηη πξνβιεκαηηθφ ή κε, ελψ παξάιιεια εκπλέεηαη θαη ε άκεζε 

επηθνηλσλία κεηαμχ πειαηψλ – ρξεζηψλ ησλ social media.   
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χκθσλα κε ηνλ Phua (2010), ην δηαδίθηπν γεληθά θαη ηα θνηλσληθά 

κέζα δηθηχσζεο εηδηθφηεξα, κέζσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο λα είλαη ζεκαληηθνί 

κεζάδνληεο επαθήο θαη θνηλσληθνπνίεζεο γηα ηνπο θηιάζινπο, ζα ζπλερίδνπλ 

λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηθνηλσλία ηνπο.  

Ηδηαίηεξα ζηα ζπνξ θαη ζηηο αζιεηηθέο νκάδεο θαη εηαηξίεο, νη 

ππεχζπλνη ησλ ηκεκάησλ κάξθεηηλγθ θαη πξνψζεζεο αιιά θαη νη δηνηθνχληεο 

ηνπο αλαγλσξίδνπλ ηελ δπλακηθή ηεο ηάζεο απηήο, κε θάπνηνπο λα 

ηζρπξίδνληαη πσο απνηειεί κηα ζπνπδαία θαηλνηνκία γηα ηελ πνξεία ηνπο ελψ 

θάπνηνη άιινη ππνζηεξίδνπλ πσο δελ έρεη ηφζε αμία ε ρξήζε ησλ social media 

θαη πνιιέο θνξέο απνηειεί ίζσο θαη ράζηκν ρξφλνπ (Hindman, 2010).  

Αλεμαξηήησο ηνπ απνηειέζκαηνο, ε αζιεηηθή βηνκεραλία ζην ζχλνιφ 

ηεο αθνινπζεί ην ξεχκα ηεο επνρήο δεκηνπξγψληαο ινγαξηαζκνχο θαη πξνθίι 

ζηα social media, δηαηεξψληαο ηα είηε ε ίδηα (ζηελ πεξίπησζε ησλ αζιεηψλ) 

είηε αλαζέηνληαο ην έξγν απηφ ζε εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο θαη επαγγεικαηίεο, 

αλάγνληαο ηελ ηδηφηεηα «social media strategist» ή «social media marketer» 

ζε ζεκαληηθή επαγγεικαηηθή πξννπηηθή.  

 

 Social Media θαη αζιεηέο 

 

Ζ αζιεηηθή βηνκεραλία θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο (εηαηξίεο, 

νκάδεο, αζιεηέο, θίιαζινη) αγθάιηαζαλ κε ζέξκε θαη ελζσκάησζαλ ηελ 

ρξήζε ησλ social media, πξνθαιψληαο πιεζψξα αιιαγψλ ζηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο. Ηδηαίηεξα νη αζιεηέο ελεξγνπνηνχληαη έληνλα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη κε κέζν θπξίσο ην twitter δεκηνπξγνχλ δηαδξαζηηθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο θηιάζινπο πνπ ηνπο αθνινπζνχλ. Ζ «δηαθάλεηα» πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα social media επηηξέπεη ζηνπο αζιεηέο λα ραξίζνπλ ζηνπο 

θηιάζινπο-ζαπκαζηέο κηα καηηά πίζσ απφ ηελ θνπξηίλα ηεο δηαζεκφηεηαο 

πνπ ηνπο πεξηβάιιεη θαη λα ηνπο επηηξέςεη λα δνπλ πσο δνπλ νη ήξσεο ηνπο 

(Pegoraro, 2010).  
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Δηδηθά ην twitter αλάγεηαη ζην αγαπεκέλν κέζν ησλ αζιεηψλ 

πξνθεηκέλνπ απηνί λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο θηιάζινπο αιιά θαη λα 

«ρηίζνπλ» ηελ εηθφλα –brand ηνπο, κνηξαδφκελνη λέα θαη πιεξνθνξίεο ηφζν 

γηα ηελ αζιεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα φζν θαη γηα ηελ πξνζσπηθή θαη 

νηθνγελεηαθή δσή ηνπο. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο πξψηεο πεξίπησζεο θαη ε κειέηε 

ηνπ είλαη ε έξεπλα ησλ Kassing and Sanderson (2010) νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ 

κε ηελ ρξήζε ηνπ twitter απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πνδειάηεο ζηνλ Γχξν ηεο 

Ηηαιίαο ην 2009. Οη αζιεηέο «ηηηίβηδαλ» ζπζηεκαηηθά γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

αγψλα, ηνλ θαηξφ θαη ηελ πξνζσπηθή θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη απφδνζε, 

πξαθηηθή πνπ έδσζε ζηνπο θηιάζινπο-followers ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αζιεηηθνχ γεγνλφηνο ζην twitter ηελ  ηθαλνπνίεζε φηη ζπκκεηείραλ ελεξγά 

ζηελ δηεμαγσγή ηνπ κε ην λα καζαίλνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ ζρεηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο γηα απηφ. 

 Ζ απνδνρή ηνπ twitter απφ ηνπο επαγγεικαηίεο αζιεηέο παγθνζκίσο 

θαίλεηαη απφ ηελ θαηάηαμε ησλ πξψησλ 10 αζιεηψλ ζε followers ην 2012: 

Πίνακαρ 5: Most-Followed Athletes on Twitter 

Athlete Sport or league No. of 

followers 

Twitter name 

1. Cristiano 

Ronaldo 

Real Madrid (Spain) 13,025,086 @Cristiano 

2.Kaká 

 

Real Madrid (Spain) 12,623,582 @KAKA 

3. Shaquille 

O'Neil 

Retired NBA player 6,209,483 @SHAQ 

4. LeBron James NBA Miami Heat 6,031,476 @KingJames 

5. Neymar Júnior Santos (Brazil) 5,188,624 @Njr92 

6. Wayne 

Rooney 

Manchester United (England) 4,969,331 @WayneRooney 

7. Ronaldinho 

Gaúcho 

Flamengo (Brazil) 4,536,653 @10Ronaldinho 

8. Andrés Iniesta FC Barcelona (Spain) 4,391,686 @andresiniesta8 

9. Cesc Fàbregas FC Barcelona (Spain) 4,132,529 @cesc4official 

10. Gerard Piqué FC Barcelona (Spain) 4,038,582 @3gerardpiqué 

Πεγή: http://www.twitter-athletes.com  08/09/2012 

http://www.tweeting-athletes.com/index.cfm?AthleteID=7756
http://www.tweeting-athletes.com/index.cfm?AthleteID=7756
http://www.tweeting-athletes.com/index.cfm?AthleteID=7756
http://www.tweeting-athletes.com/index.cfm?CatID=237&People=1
http://www.tweeting-athletes.com/index.cfm?AthleteID=4162
http://www.tweeting-athletes.com/index.cfm?CatID=64&People=1
http://www.tweeting-athletes.com/index.cfm?CatID=351&People=1
http://www.tweeting-athletes.com/index.cfm?CatID=143&People=1
http://www.tweeting-athletes.com/index.cfm?CatID=285&People=1
http://www.tweeting-athletes.com/index.cfm?CatID=259&People=1
http://www.tweeting-athletes.com/index.cfm?CatID=259&People=1
http://www.tweeting-athletes.com/index.cfm?CatID=259&People=1
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Απηφ πνπ έρεη γίλεη πιένλ απνδεθηφ είλαη φηη, ζε έλαλ αληαγσληζηηθφ 

θαη δχζθνιν ρψξν φπσο απηφλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ, νη αζιεηέο 

δηαξθψο ςάρλνπλ λα βξνπλ ηξφπνπο λα εθηεζνχλ ζεηηθά πξνο ηνλ θίιαζιν 

θφζκν, λα θεξδίζνπλ θαιή δεκνζηφηεηα θαη ηειηθά λα πξνζειθχζνπλ 

πεξηζζφηεξνπο ρνξεγνχο θαη πςειφηεξα ζπκβφιαηα.  

ηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή φκσο θαη εμαηηίαο ηεο κε εμνηθείσζεο κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ twitter ππνπίπηνπλ πνιιέο θνξέο ζε ζθάικαηα θαη 

ιάζνο ηηηηβίζκαηα πνπ ελίνηε κπνξνχλ λα ζηνηρίζνπλ ηελ θαξηέξα θάπνησλ 

απφ απηνχο (ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε Διιελίδα πξσηαζιήηξηα ηνπ 

ηξηπινχλ Βνχια Παπαρξήζηνπ ε νπνία απνθιείζηεθε απφ ηελ Διιεληθή 

Οιπκπηαθή Δπηηξνπή απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ Λνλδίλνπ ην 2012 

εμαηηίαο ελφο ξαηζηζηηθνχ θαη ακθηβφινπ αηζζεηηθήο ζρφιηνπ πνπ αλήξηεζε 

ζηνλ πξνζσπηθφ ηεο ινγαξηαζκφ ζην Twitter).  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηφζν νη κεγάιεο δηνξγαλψζεηο –φπσο ε Γηεζλήο 

Οιπκπηαθή Δπηηξνπή- αιιά θαη ηα απαληαρνχ επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα 

(Premier League, NBA θ.α.) ζπληάζζνπλ πιένλ θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο 

ρξήζεσο ησλ social media (guidelines) απφ ηνπο αζιεηέο ηνπο έηζη ψζηε λα 

απνκαθξχλεηαη ε πηζαλφηεηα λα θηλδπλεχζεη απφ αηπρή ζρφιηα ηφζν ν 

αζιεηήο πνπ ηα εθθέξεη φζν θαη ην πξντφλ πνπ ππνζηεξίδεη δειαδή ν 

επαγγεικαηηθφο αζιεηηζκφο. Π.ρ. ην NBA έρεη απαγνξεχζεη ζηνπο παίθηεο λα 

«ηηηηβίδνπλ» 45 ιεπηά πξηλ απφ ην παηρλίδη θαη κέρξη απηφ λα νινθιεξσζεί 

(Stein, 2009). 

  

 Social media θαη θίιαζινη 

  

Ζ ζρέζε κεηαμχ θηιάζισλ θαη νκάδσλ εληζρχζεθε πνιχ απφ ηελ 

απμαλφκελε ρξήζε ησλ social media. Ζ κεηεμέιημε ηνπ Web 1.0 ζε Web 2.0 

θαη νη ζπλαθφινπζεο ζπλέπεηεο άιιαμαλ δξαζηηθά ηελ ζρέζε απηή φπνπ 

πιένλ νη θίιαζινη, κέζσ ησλ social media, κπνξνχλ λα έξζνπλ αθφκα πην 

θνληά, έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα, λα έξζνπλ πην 

θνληά κε ηνπο αζιεηέο θαη ηηο νκάδεο, λα ληψζνπλ φηη ζπκκεηέρνπλ 

πεξηζζφηεξν (Pegoraro, 2010).  
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 Σελ κεηνπζίσζε ηνπ αθνζησκέλνπ θηιάζινπ ζε εμίζνπ αθνζησκέλν 

θαηαλαισηή πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ νη πεξηζζφηεξνη marketers ζηελ 

αζιεηηθή βηνκεραλία. ε κηα αγνξά ζπλσζηηζκέλε απφ επηινγέο θαη 

πξνηάζεηο πξνο ηνλ ρξήζηε-δπλεηηθφ θαηαλαισηή, απνηειεί πξφθιεζε γηα 

θάζε επαγγεικαηία ε πξνζέιθπζή ηνπ ελεκεξσκέλνπ πειάηε πξνο ην πξντφλ 

ή ηελ ππεξεζία πνπ ζέιεη λα πξνσζήζεη.  

Δηδηθφηεξα, ε πξφθιεζε απηή είλαη κεγαιχηεξε ζηελ αγνξά ηνπ 

αζιεηηζκνχ φπνπ νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ δηεηζδχζεη ζε κεγάιν πνζνζηφ 

θαη αλαπξνζαξκφδνπλ ηελ αζιεηηθή εκπεηξία κε θαηλνχξγηνπο ηξφπνπο. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θηιάζινπ – θαηαλαισηή θαη ε θαηαλφεζή ηεο είλαη ζην 

επίθεληξν ησλ ελεξγεηψλ ησλ sports marketers, νη νπνίνη αληηιακβάλνληαη 

πιένλ πσο ζηα ζηνηρεία ηνπ παξαδνζηαθνχ 7 P’s marketing mix (Mullin, 

Hardy & Sutton, 2000), πξέπεη λα πξνζζέζνπλ ηα social media σο βαζηθή 

δηάζηαζε εηδηθά ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηεο πξνψζεζεο.  

Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ θηιάζισλ-θαηαλαισηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κεγάιε αθνζίσζε πξνο ηελ επαγγεικαηηθή νκάδα πνπ ππνζηεξίδνπλ, αθφκα 

θαη φηαλ ε νκάδα απηή δελ έρεη θαιέο επηδφζεηο (Bristow & Sebastian, 2001). 

Τπνζηεξίδεηαη ζεσξεηηθά απφ ηελ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο (social 

identity theory) ησλ Tajfel θαη Turner (1979). Ζ ελ ιφγσ ζεσξία, ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηελ ζεσξία ηεο ηαπηφηεηαο (identity theory) ηνπ Stryker 

(1987), αλαιχεη ηελ ηαπηφηεηα ελφο κέινπο κηαο νκάδαο θαη κπνξεί λα 

εμεγήζεη γηαηί έλαο θίιαζινο ζεσξεί ηελ νκάδα πνπ αλήθεη αλψηεξε απφ 

θάπνηα άιιε ηεο νπνίαο δελ είλαη κέινο. Οη θίιαζινη-κέιε κηαο νκάδαο -π.ρ. 

ζηελ πεξίπησζή καο ελφο fan page ηεο νκάδαο ζηα social media- έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο θαη αληηιήςεηο γηα ηελ ζέζε ηνπο ζε απηά ηα γθξνππ, 

απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αθνζίσζή ηνπο ζην πξντφλ ηεο νκάδαο ηνπο, 

θαζηζηψληαο έηζη πην εχθνιε ηελ δηαρείξηζε ησλ social media απφ ηνπο 

εηδηθνχο ηνπ sports marketing, φζνλ αθνξά ζηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ 

δπλαηνχ θέξδνπο ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. 
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  Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αλαιχνπλ ηελ ζρέζε απηή κεηαμχ 

θηιάζισλ θαη social media. Μηα πξφζθαηε πνπ δηεμήρζε ζηηο ΖΠΑ ην 2012 

ζε δηάζηεκα 2 κελψλ (Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο) έδεημε πσο νη θίιαζινη, 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ελεκεξψλνληαη θαη αθνινπζνχλ κέζσ ησλ social 

media θαη ησλ θηλεηψλ ηνπο ζπζθεπψλ ηηο αγαπεκέλεο ηνπο νκάδεο θαη 

αζιεηέο ζε πνζνζηφ 26% (φηαλ ην αληίζηνηρν θαηά ην 2011 ήηαλ 15%).   

Σν πην πξφζθαην θαη εθθσθαληηθφ παξάδεηγκα ρξήζεο ησλ social 

media σο βαζηθνχ εξγαιείνπ ζην κάξθεηηλγθ θαη ηελ επηθνηλσλία ηδηαίηεξα 

ησλ κεγάισλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ (mega events) ήηαλ νη Οιπκπηαθνί 

Αγψλεο ηνπ 2012 ζην Λνλδίλν, νη νπνίνη ραξαθηεξίζηεθαλ σο νη πξψηνη 

Social Media Αγψλεο ζηελ ηζηνξία ηνπ Οιπκπηαθνχ θηλήκαηνο. Ζ Γηεζλήο 

Οιπκπηαθή Δπηηξνπή (IOC), αλαγλσξίδνληαο ηελ ζεκαζία ηνπο θαη ηελ 

ηξέρνπζα δπλακηθή ηνπο, ελέηαμε ηα social media ζηελ γεληθφηεξε 

ζηξαηεγηθή ηεο δεκηνπξγψληαο ην Olympic Athletes’ Hub, κηα ςεθηαθή 

πιαηθφξκα κέζσ ηεο νπνίαο νη θίιαζινη ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζνχλ ηνπο 

αγαπεκέλνπο ηνπο αζιεηέο ζε Facebook θαη Twitter.  

Απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ αιιά θαη ζε άιια κεγάια γεγνλφηα είλαη ε επθνιία κε ηελ νπνία νη 

θίιαζινη ζπλδένληαη θαη «δεζκεχνληαη» (engagement) ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

κέζσ ησλ social media θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ.    

 

 Social Media θαη ειιεληθόο αζιεηηζκόο 

 

ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη ζεακαηηθά άικαηα πξνο ηα 

εκπξφο σο πξνο ηελ δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ πιεζπζκφ γεληθά 

αιιά θαη σο πξνο ηελ ελαζρφιεζε κε ηα social media. Οη εηζεγήζεηο ζην 13
ν
 

πλέδξην Infocom World 2011 κε ηίηιν «Φεθηαθή Διιάδα: ε επφκελε κέξα 

ηεο θξίζεο» , πνπ δηεμήρζε ηνλ Οθηψβξε 2011 ζηελ Αζήλα, θαηέδεημαλ απηή 

αθξηβψο ηελ κεηάβαζε «απφ ην analog ζην digital». Σα ζηνηρεία ήηαλ 

ελδεηθηηθά: 
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 Ζ παλειιαδηθή δηείζδπζε ηνπ Facebook παλειιαδηθά ηνλ 

επηέκβξε ηνπ 2011 αλήξζε ζην 41%  (απφ 22% ηνλ 

αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2009) 

 Ζ παλειιαδηθή δηείζδπζε ησλ double/triple play ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2011 αλήξζε ζην 51% (απφ 16% ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 

2008) 

 Ζ παλειιήληα δηείζδπζε ηνπ Internet αλέξρεηαη ζην 63% ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ην 2011 

Με ηνλ ίδην αλνδηθφ ηξφπν θηλείηαη θαη ε ζρέζε ησλ Διιήλσλ 

θηιάζισλ κε ηα social media. Απηφ απεηθνλίδεηαη ζηελ έξεπλα ηεο MRB 

Hellas SA ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 φπνπ παξνπζηάδνληαλ νη επηδξάζεηο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζηελ ζρέζε ηνπ κε ηνκείο φπσο ηα media,  ε θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη νη ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο.  

ην ζέκα ηνπ επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ εμεηάδνπκε, έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 36% ζρνιηάδεη πάλσ ζε αζιεηηθά γεγνλφηα θαη events 

φληαο on line θαη θάλνληαο παξάιιεια θαη άιιε εξγαζία (multitasking). 

ζνλ αθνξά ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ, ην 45% ζρνιηάδεη 

ζρεηηθά κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο ελψ πιένλ ην 25% ςσλίδεη ιηγφηεξν ζε 

καγαδηά θαη πεξηζζφηεξν on line, απμάλνληαο ην e shopping. Παξάπνλα κέζσ 

social media ζρεηηθά κε πξντφληα ζεσξνχληαη πην απνηειεζκαηηθά γηα απηφ 

ην 31% ηνπ δείγκαηνο επηιέγεη απηφ ηνλ ηξφπν, ηνλίδνληαο έηζη ηελ δπλακηθή 

ηνπο.  

Αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εηαηξηψλ, ε ελ ιφγσ έξεπλα έρεη λα 

δείμεη πνιιά θαη ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. ε δείγκα 270 ζηειερψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ άπνςή ηνπο γηα ηα social media σο επηρεηξεκαηηθνχ εξγαιείνπ 

ζηνπο ηνκείο ησλ πσιήζεσλ, ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ ηελ νινέλα απμαλφκελε δπλακηθή ησλ social media 

ηφζν σο πξνο ηελ ρξήζε φζν θαη σο πξνο ηελ ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζε 

απηά.  
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Η επίδξαζε ηωλ λέωλ ηερλνινγηώλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ Brand Equity 

ηνπ αζιεηηθνύ πξνϊόληνο 

  

 Σν δηαδίθηπν αδηακθηζβήηεηα εκπινπηίδεη ηελ αζιεηηθή εκπεηξία κε 

λένπο ηξφπνπο, έρνληαο ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί κνλαδηθφ θαη 

δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πξνζειθχζεη κεγάια θαη πνιπζπιιεθηηθά αθξναηήξηα (Moses, 1997). 

Ηδηαίηεξα γηα ηνπο θηιάζινπο-ρξήζηεο ηνπ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

βηψζνπλ κηα ρακεινχ θφζηνπο εκπεηξία πεξηδηαβαίλνληαο ην δηαδίθηπν, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηδηαίηεξα δεκνθηιή ηελ κνξθή απηή αλαςπρήο (Duncan 

& Campbell, 1999).  

Ζ ηδηαηηεξφηεηα θαη κνλαδηθφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζην αζιεηηθφ πξντφλ λα «εθκεηαιιεπηεί» απηή ηελ αμία θαη λα 

παξέρεη ζην online πεξηβάιινλ πην πιήξεηο θαη νξγαλσκέλεο εκπεηξίεο ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηνπ, απμάλνληαο ην brand equity ηνπ .  

 Οη Kim θαη Ko (2010) θαηέιεμαλ ζηελ δπλαηή επίδξαζε πνπ έρνπλ ηα 

social media ζηελ θήκε ηνπ brand ελψ ν Mickle (2009) πξνηείλεη φηη ηα social 

media έρνπλ κεγάιε επηξξνή ζηελ δηακφξθσζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο, ηεο 

εηθφλαο θαη ησλ ζπζρεηηζκψλ ηνπ brand γεληθά. κσο, παξφιν πνπ ε ρξήζε 

ησλ social media ζηελ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πξνηείλεηαη απφ φινπο θαη 

πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο (Kaplan & Haenlein 2010; Keller 2009), ιίγα 

γλσξίδνπκε γηα ην πψο νη επηρεηξήζεηο ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ρηίζνπλ ην 

brand equity ηνπο πειαηνθεληξηθά, θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο επαγγεικαηηθέο 

αζιεηηθέο νκάδεο. 

 Οη θαηαλαισηέο ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο πνιιέο θνξέο βιέπνπλ ην 

πξντφλ ζαλ πξνέθηαζε ηνπ εαπηνχ ηνπο, ηαπηίδνληαη δειαδή (fan 

identification), ληψζνληαο  ηελ επηηπρία αιιά θαη ηελ απνηπρία ηεο αζιεηηθήο 

νκάδαο σο πξνζσπηθήο (Underwood, Bond & Baer, 2001). Δπηπιένλ, ε πην 

ειθπζηηθή πιεπξά ησλ online θνηλνηήησλ θαη ησλ πξνθίι ησλ αζιεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νκάδσλ ζηα social media είλαη ε ζχλδεζε κε νκντδεάηεο, 

πνπ ζπλδξάκνπλ ν έλαο ζηνλ άιινλ θαη αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε κέιε άιισλ 

θνηλνηήησλ (Moran & Gossieaux, 2010). 
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 Ζ ζρέζε απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αζιεηηθνχ 

brand equity κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ social media θαη ηελ γεληθφηεξε 

πξνψζεζε κηαο ζηξαηεγηθήο digital επηθνηλσλίαο. Καηαλαισηέο – πειάηεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θακπάληεο ελφο brand κέζα ζηα social media παξάγνπλ 

πεξηζζφηεξε εκπινθή θαη δέζκεπζε (engagement), ελδπλακψλνληαο ηελ 

αθνζίσζή ηνπο ζην πξντφλ θαη δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

ππνζηεξίμνπλ θαη κειινληηθά ην brand (Hoffman & Fodor, 2010).   

πλνπηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηηο κέξεο καο ππάξρεη κηα 

απμαλφκελε αλάγθε λα γλσξίδνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλαισηηθή βάζε 

ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ, έρεη γίλεη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο sports 

marketers λα θαηαλννχλ ηηο αληηιήςεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη θπξίσο ηηο 

επηζπκίεο ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλνληαη (Taylor, 1999).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 
Εηζαγωγή 

 

Αλ ην πξψην βήκα γηα ηελ έλαξμε κηαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη 

ην εξψηεκα, ν πξνβιεκαηηζκφο κε ηνλ νπνίν ζέινπκε λα αζρνιεζνχκε, ην 

ακέζσο επφκελν (αλ φρη ζρεδφλ ηαπηφρξνλν) είλαη ε επηινγή ηεο κεζφδνπ κε 

ηελ νπνία ζα εξγαζηνχκε γηα ηελ εχξεζε ηεο απάληεζεο ζην ππφ εμέηαζε 

εξψηεκα ην νπνίν έρνπκε επηιέμεη. Ζ επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ είλαη 

κηα δχζθνιε δηαδηθαζία θαη θαζίζηαηαη αθφκα δπζθνιφηεξε φηαλ ν 

εξεπλεηήο θαιείηαη λα πάξεη ζέζε ζην αηψλην debate κεηαμχ πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο έξεπλαο. 

Οη εξεπλεηηθέο κέζνδνη δηαθξίλνληαη ζε πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο, κε 

ηηο πξψηεο λα αλαθέξνληαη ζην είδνο θαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα ηνπ 

ππφ εμέηαζε ζέκαηνο ελψ νη δεχηεξεο αζρνινχληαη κε ηελ αλάιπζε ηεο 

πνζφηεηαο εκθάληζεο ηνπ (Kvale, 1996). Δηδηθφηεξα, ε πνζνηηθή έξεπλα έρεη 

έλα εμαξρήο ζηαζεξφ ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο δχζθνια επηδέρεηαη αιιαγέο άπαμ 

θαη μεθηλήζεη, ρξεζηκνπνηεί ζηαηηζηηθή θαη αξηζκνχο γηα ηηο αλαιχζεηο ηεο 

θαη ραξαθηεξίδεηαη γεληθά σο άθακπην εξεπλεηηθφ ζρήκα (Κπξηαδή, 2002). 

Αληίζεηα, ε πνηνηηθή κέζνδνο έξεπλαο έρεη έλαλ πην ξεπζηφ ραξαθηήξα θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ δελ θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή, γεγνλφο πνπ δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνλ ηειεπηαίν λα δηεηζδχεη πην εχθνια ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

ππνθεηκέλσλ (Παπαγεσξγίνπ, 1998).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εξεπλεηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ πνηνηηθή 

κέζνδν, κε βαζηθφ εξγαιείν ηηο ζπλεληεχμεηο,  ζεκεηψλεη, παξαηεξεί, 

πεξηγξάθεη αιιά θαη εξκελεχεη ηα θαηλφκελα φπσο έρνπλ αιιά παξάιιεια 

θαη φπσο ηα αληηιακβάλεηαη. Ζ αληίιεςε απηή θαη ε ζπλαίζζεζε ηνπ ηη είλαη 

ζεκαληηθφ πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ελαπφθεηηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

εξεπλεηή θαη ηα ππνθεηκεληθά απηά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κηα 

«ζεηηθή έθξεμε» πνπ ζα δσληαλέςεη ηα νπζηψδε ζηνηρεία ηεο έξεπλαο 

(Pershkin, 1985).  
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Γεληθά, απηφ πνπ έρεη βαξχηεηα ζηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο είλαη 

ε θξίζε θαη ε αληίιεςε ηφζν ηνπ εξεπλεηή φζν θαη απηψλ πνπ ζα ηελ 

δηαβάζνπλ (Eisner, 1991).  

Ζ πνηνηηθή κεζνδνινγία επηιέγεηαη φηαλ ν ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ, ησλ πξνζσπηθψλ λνεκάησλ, ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ 

θαηέρνπλ ηα άηνκα πνπ εξεπλψληαη θαζψο θαη φηαλ αλαδεηείηαη ν ηξφπνο πνπ 

δεκηνπξγείηαη ε θνηλσληθή εκπεηξία θαη ηα λνήκαηα πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ 

(Denzin & Lincoln, 1998).  

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ απφςεσλ ησλ ζηειερψλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ 

Διιάδα φζνλ αθνξά ζηελ ρξήζε ησλ social media ζηελ ζηξαηεγηθή 

marketing ησλ ειιεληθψλ Π.Α.Δ.θαη Κ.Α.Δ αθξηβψο γηαηί ζθνπφο ήηαλ:  

-ε αλάδεημε θαη ε, φζν γίλεηαη, «θσδηθνπνίεζε» ησλ ζέζεσλ ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ζηειερψλ γηα ην ππφ εξεχλα ζέκα κε ηελ ρξήζε φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξσλ εξσηήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. 

-ν εληνπηζκφο ησλ απφςεσλ κε ηελ ψζεζε ζε αθήγεζε ηφζν ησλ 

επαγγεικαηηθψλ φζν θαη ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ηνπο απφ ηελ ρξήζε ησλ 

social media ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ ζηηο Π.Α.Δ./Κ.Α.Δ. 

πνπ εξγάδνληαη. 

 
Εξεπλεηηθό εξγαιείν: πλεληεύμεηο 

 

Ζ επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πξνζψπσλ ε νπνία 

θαζνδεγείηαη απφ ηνλ εξεπλεηή κε ζηφρν ηελ απφζπαζε πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηδφκελσλ κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο είλαη ε ζπλέληεπμε, ην 

βαζηθφηεξν εξγαιείν ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ (Cohen & Manion, 1992). 

Οπζηαζηηθά, ζρεκαηίδεηαη έλα «λνεηηθφ πεξηερφκελν» πνπ απνθαιχπηεη θαη 

αλαγλσξίδεη ζπκπεξηθνξέο θαη πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πξνβάιινπλ ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη ην ππνθείκελν, ηηο πξνηηκήζεηο θαη 

ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη θπξίσο ηηο ζθέςεηο ηνπ (Mialaret, 1997). Γειαδή, νη 

ζπλεληεχμεηο είλαη ε δπλαηφηεηα «εηζφδνπ» ζην ηη δηαδξακαηίδεηαη ζην κπαιφ 

ηνπ ππνθεηκέλνπ (Tuckman, 1972).  
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χκθσλα κε ηνλ Φίιηα (1993), νη ζπλεληεχμεηο ρσξίδνληαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

 Γνκεκέλεο: δεηείηαη απφ ηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ θαη πεξηερφκελν. 

 Με δνκεκέλεο: ιακβάλεη ρψξα κηα ζπδήηεζε πεξίπνπ 

ειεχζεξε αιιά πάληα ζρεηηδφκελε κε ην ζέκα πνπ εξεπλάηαη.  

 Άκεζεο-Έκκεζεο: Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ δηαρσξηζκφ πνπ 

γίλεηαη θαηαξράο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξσηψκελνπ θαη αθνξνχλ 

ζηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέληεπμε. 

 Δπαλαιακβαλφκελεο: Γηεμάγνληαη ζε νκάδεο (γθξνππ) 

αλζξψπσλ ηα νπνία νλνκάδνληαη θαη πάλει θαη νλνκάδνληαη 

έηζη επεηδή ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζνχλ αξθεηέο θνξέο κέρξη 

λα θαηαιήμεη ε έξεπλα ζηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηα 

ζπκπεξάζκαηά ηεο. Έλα αθφκα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ ζπλεληεχμεσλ είλαη φηη ηα άηνκα πνπ 

επηιέγνληαη έρνπλ νξηζκέλα θνηλά θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ν ηχπνο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

είλαη ε εκη-δνκεκέλε (semi-structure). Ο ηχπνο απηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα σο πξνο ηνλ ηξφπν, ην χθνο θαη ηελ ζεηξά 

πνπ ζα ηεζνχλ ηα εξσηήκαηα θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα 

αιιάμεη αθφκα θαη ηελ ξνή ηνπο.  

Οη αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εκη-

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα άκεζσλ θαη ζχληνκσλ 

απαληήζεσλ απφ ηα εξσηψκελα άηνκα πάλσ ζηα εξσηήκαηα πνπ έρνπκε 

ζέζεη ζηελ κειέηε καο  (Robson, 2010).   
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Δπίζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη βαζίδνληαη θαη ζηελ κε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αηφκσλ κηαο θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ην 

χθνο, ε απφθξηζε ηνπ εξσηψκελνπ φηαλ αθνχεη θάπνην εξψηεκα κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ θαη απηά ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εξεπλεηή θαη ην 

θαηλφκελν ην νπνίν κειεηάεη θαζψο θαη απηφ γηαηί θάπνηεο θνξέο ε απάληεζε 

πνπ δίλεηαη κπνξεί λα παίξλεη αθφκα θαη δηαθνξεηηθφ λφεκα.  

  πσο αλαθέξεη ε Κφιιηα (2008), ν εξεπλεηήο πνπ αθνινπζεί πνηνηηθή 

κέζνδν είλαη πάληα ελεξγφο, γηαηί νη πνηνηηθέο κέζνδνη απαηηνχλ λα γίλεηαη 

ρξήζε φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ν εξεπλεηήο ζπλαληά: ζρφιηα απφ 

φζνπο ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν, θάηη πνπ ν ίδηνο παξαηεξεί, αθφκα θαη 

ηνλ ηξφπν πνπ ηα ππνθείκελα θάζνληαη ή ζπλνκηινχλ 

Αληίζεηα, κεηνλέθηεκα ηεο ζπλέληεπμεο σο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ 

είλαη φηη, ιφγσ αθξηβψο ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ εξεπλεηή θαη 

εξεπλψκελνπ, ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ηεο ζεσξνχληαη κεησκέλεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπκκεηέρνληεο θαζίζηαληαη πεξηζζφηεξν 

κεξνιεπηηθνί θαη ππνθεηκεληθνί ζε ζρέζε κε άιιεο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1993). Δπηπιένλ, ε ζπλέληεπμε απνηειεί κηα ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία, απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο, ηελ απφθηεζε πξφζβαζεο ζηνπο 

εξσηψκελνπο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζπλαληήζεσλ, ηελ ίδηα ζπλνιηθά 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο κέρξη θαη ηηο απνκαγλεηνθσλήζεηο-θαηαγξαθέο 

ησλ απαληήζεσλ θαη θπζηθά ηελ αλάιπζή ηνπο θαζηζηψληαο έηζη θάζε ζηάδην 

ηεο απαηηεηηθφ σο πξνο ηνλ ρξφλν, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο (Wengraft, 2001). 

 

  Μεζνδνινγηθόο ζρεδηαζκόο 

 

Οη ζπλεληεχμεηο θαλνλίζηεθαλ κέζα ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο (2012). Ζ 

πξψηε ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 θαη ε ηειεπηαία 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεχμεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ιφγσ παχζεο ησλ αγσληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη ηα εξσηψκελα ζηειέρε.  
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Σν δείγκα 

 

 Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

κειέηε ραξαθηεξίδεηαη σο δεηγκαηνιεςία (ηεξγηνχιαο, 2008) θαη απνηειεί 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ επηηπρίαο κηαο έξεπλαο πνπ ζα ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα φζν θαη ζηελ εγθπξφηεηα ηεο.   

Έρνληαο σο θχξην ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο λα δηαπηζηψζνπκε 

εάλ ηα social media απνηεινχλ πιένλ εξγαιείν ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ησλ ειιεληθψλ επαγγεικαηηθψλ Π.Α.Δ. θαη Κ.Α.Δ., ην δείγκα 

πνπ επηιέρζεθε αθνξνχζε ζε 6 επαγγεικαηηθά ζηειέρε (Ν=6) εκπνξηθψλ 

δηεπζχλζεσλ θαη δηεπζχλζεσλ κάξθεηηλγθ απφ ηηο 2 κεγαιχηεξεο θαη 

δεκνθηιέζηεξεο Π.Α.Δ. θαη Κ.Α.Δ. θαζψο θαη απφ ηελ Διιεληθή 

Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (Δ.Π.Ο.) θαη ηελ δηνξγαλψηξηα ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ πξσηαζιήκαηνο πνδνζθαίξνπ Α’ Δζληθήο Καηεγνξίαο 

SUPERLEAGUE. ην πξναλαθεξφκελν δείγκα ππήξραλ 4 άλδξεο θαη 2 

γπλαίθεο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δεηγκαηνιεςία αθνξνχζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ 

ζθφπηκα γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο ηέηνηεο πνπ ζα 

επέηξεπαλ λα εκβαζχλνπκε ζην πσο αληηιακβάλνληαη ηα πξναλαθεξφκελα 

άηνκα ην ζέκα ησλ social media θαη ηεο ρξήζεο ηνπο (Patton, 1990). Δπίζεο,  

νη ειιεληθέο επαγγεικαηηθέο νκάδεο δελ έρνπλ αθφκα ζπκπεξηιάβεη εθηελψο 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηδηαηηέξσο ηα social media ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη 

ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο παξφιν πνπ ε 

ρξήζε ηνπο έρεη απμεζεί θαηαθφξπθα ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα  (Ioakimidis, 

2010; Williams & Chinn, 2010).  

Ο κηθξφο φκσο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο δελ αλαηξεί ηελ αμία ηνπ θαη 

ηελ ζπκβνιή ηνπ. πσο αλαθέξνπλ νη Fossey et al. (2002), ε πνηνηηθή 

δεηγκαηνιεςία απαηηεί ηελ ζπκκεηνρή θαηάιιεισλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη 

ζα απνδψζνπλ θαιχηεξα θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο θαη κπνξνχλ λα είλαη ιίγνη 

αιιά ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα  ζπγθεληξσζνχλ 

λα είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν θαη κπνξεί λα είλαη απφιπηα επαξθέο γηα ηελ 

δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  
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Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ απνηέιεζε ζεκαληηθφ ππφβαζξν ζηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο καο ήηαλ ε εκπεηξία θαη ε γλψζε ηνπ κειεηεηή. Χο 

ζηέιερνο ζε επαγγεικαηηθή δηνξγάλσζε πνδνζθαίξνπ κε εκπεηξία 11 εηψλ, 

έρεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ αζιεηηζκφ γεληθφηεξα.  

 
Δηαδηθαζία πιινγήο Δεδνκέλωλ 

 

Πξνεγήζεθε ε απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ειεθηξνληθή 

αιιεινγξαθία ζηα ζηειέρε ησλ Π.Α.Δ. θαη Κ.Α.Δ. θαη ησλ δηνξγαλσηξηψλ 

(Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία θαη SUPERLEAGUE) πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη πξνεηνηκαζία απφ ηελ πιεπξά ηνπο έηζη ψζηε λα είλαη έηνηκνη σο 

πξνο ηελ θπξίσο ζπλέληεπμε. Δλδηάκεζα, ειήθζεζαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ νη γξαπηέο απαληήζεηο απφ ηηο δχν δηνξγαλψηξηεο. Τπήξμε 

θαζπζηέξεζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θάπνησλ απφ ηα ζπλεληεχμεηο ιφγσ 

αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ ησλ Π.Α.Δ. θαη Κ.Α.Δ. (ζπκκεηνρή ζε 

επξσπατθέο δηνξγαλψζεηο, ζρεδηαζκφο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θ.α.). 

Οη ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ησλ 

εξσηψκελσλ (γξαθεία), εθηφο απφ κηα πεξίπησζε πνπ ε ζπλάληεζε έγηλε ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν (θαθέ). Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θπκάλζεθε 

θαηά κέζν φξν 1,5 ψξεο.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θακία 

κέζνδνο καγλεηνθψλεζεο θαη θξαηήζεθαλ ζεκεηψζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εξσηψκελσλ.  Αλαιπηηθή γξαπηή θαηαγξαθή ππήξμε κφλν ζηηο απαληήζεηο 

πνπ εζηάιεζαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη δελ αθνινχζεζε 

ζπλέληεπμε (επαγγεικαηηθέο δηνξγαλψηξηεο). ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ησλ 

ζηειερψλ πνπ αλήθαλ ζηηο επαγγεικαηηθέο Π.Α.Δ. θαη Κ.Α.Δ. δελ 

πξνηηκήζεθε ε καγλεηνθψλεζε ησλ απαληήζεσλ γηα λα κελ επεξεαζηεί ε 

δηάζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο ηελ εηιηθξίλεηα ησλ απαληήζεσλ θαη γηα λα 

εληζρπζεί ην θιίκα ηεο νηθεηφηεηαο θαη θηιηθφηεηαο πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

απφζπαζεο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία ίζσο λα κελ δηαηππψλνληαλ 

εχθνια εάλ ππήξρε καγλεηνθψλεζε ησλ απαληήζεσλ.   
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Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ε κε καγλεηνθψλεζε ήηαλ ε 

πξνζσπηθή γλσξηκία ηνπ εξεπλεηή κε θάπνηα απφ ηα εξσηψκελα ζηειέρε 

ιφγσ πξφηεξεο επαγγεικαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαηά ην παξειζφλ. 

Ζ δεθηηθφηεηα, ε επράξηζηε δηάζεζε θαη ε θηιηθφηεηα ηνπ εξεπλεηή 

θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ απνδίδεη νθέιε θαη βνεζά ζηελ 

αιιειεπίδξαζε εξσηψκελνπ θαη ππνθεηκέλνπ. χκθσλα κε ηνλ Silverman 

(2000), νη πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο πξνθχπηνπλ, θαζψο ν ίδηνο πξνζπαζεί λα 

επηθνηλσλήζεη θαη λα αιιειεπηδξάζεη κε ην ππνθείκελν.  

 
Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (content analysis) θαη δεδνκέλωλ (data 

analysis) 

 

Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (content analysis) 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ παξνχζα έξεπλα κε ηελ κεηαηξνπή ηφζν ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ φζν θαη ησλ ζεκεηψζεσλ ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ 

απφ ηα εξσηψκελα ζηειέρε πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ 

νη πιεξνθνξίεο πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

παξάιιεια κε ηελ ηπραία (random) παξαθνινχζεζε ησλ αλαξηήζεσλ ζηνπο 

επίζεκνπο ινγαξηαζκνχο/πξνθίι ησλ ππφ κειέηε επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ. 

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ αθνξά ζε γξαπηά, πξνθνξηθά αιιά θαη 

νπηηθά κελχκαηα επηθνηλσλίαο (Cole 1988). Δπηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα 

«δηπιίζεη» ηηο ιέμεηο ζε πην ζπγθεληξσηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα 

νδεγήζνπλ ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα (Cavanagh 1997). Ο Weber (νπ. Κπξηαδή, 

2005) αλαθέξεη φηη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ «είλαη εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή έγθπξσλ ζπκπεξαζκάησλ από ηελ αλάιπζε 

γξαπηώλ θεηκέλσλ. Τα ζπκπεξάζκαηα απηά αθνξνύλ είηε ηνλ απνζηνιέα, είηε ην 

ίδην ην κήλπκα ή ηνλ παξαιήπηε ηνπ κελύκαηνο». 

 χκθσλα κε ηνλ Φίιηα (1996), ν θχξηνο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ νξίδεηαη σο «ε κεηαηξνπή ησλ «αθαηέξγαζησλ» θαηλνκέλσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ζε δεδνκέλα πνπ 

κπνξνχλ λα ηχρνπλ κηαο πεξηζζφηεξν επηζηεκνληθήο επεμεξγαζίαο ψζηε λα 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζηαδηαθά έλα ζψκα γλψζεσλ».  
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Μεηά ην πέξαο θάζε κηαο ζπλέληεπμεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

αληηγξαθή ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ θξαηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαζψο 

θαη ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε θαη θσδηθνπνίεζή ησλ απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε 

ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ηα άξζξα θαη ηηο κειέηεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλαζθφπεζε. Υξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια 

ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ εζηηάζακε ζηελ αλάιπζε ηφζν ησλ απαληήζεσλ 

ησλ εξσηψκελσλ φζν θαη ζηελ παξαηήξεζε ησλ επίζεκσλ ινγαξηαζκψλ/ 

πξνθίι ησλ Π.Α.Δ θαη Κ.Α.Δ. ζηα social media πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα ηέηνηα πνπ ζα καο επέηξεπαλ λα θαηαιήμνπκε ζε λέα 

δεδνκέλα θαη γλψζε γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπο.  

 

Δπζθνιίεο ηεο έξεπλαο θαη δεηήκαηα δενληνινγίαο 

 

Οη πνηνηηθέο έξεπλεο αληηκεησπίδνπλ πνιχ ζπρλά θξηηηθή σο πξνο ηελ 

εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο δεδνκέλνπ φηη βαζίδνληαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζηελ εξκελεία θαη ηελ αληίιεςε ηνπ εξεπλεηή παξά ζε 

ζηαηηζηηθά λνχκεξα θαη αξηζκνχο.  χκθσλα φκσο κε ηελ Mason (1996), 

κπνξεί λα είλαη εθηθηή ε αμηνπηζηία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο εθφζνλ 

δηαζθαιηζηεί απφ ηνλ εξεπλεηή πσο ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπγθεληξψλεη γίλεηαη κε δηεμνδηθφ θαη αθξηβή ηξφπν, γλσζηνπνηψληαο ηελ 

φιε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπο. Οκνίσο, πάιη ζχκθσλα κε ηελ 

ίδηα ζπγγξαθέα, ηα ζέκαηα ηεο εγθπξφηεηαο ζηελ δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο δηαζθαιίδνληαη κε ηελ πηζηή αθνινπζία ησλ κεζνδνινγηθψλ 

θαλφλσλ. 

Οη ζπλεληεχμεηο δηεμάγνληαη κέζα ζε έλα πιαίζην ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο 

ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαηππψλνληαη νη εξσηήζεηο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε 

επηθνηλσλία κεηαμχ εξεπλεηή θαη ππνθεηκέλνπ (Κφιιηα, 2008). Ζ ζρέζε 

απηψλ ησλ δχν είλαη ηζφηηκε θαη αλαινγηθή θαη επεξεάδεηαη απφ  ηα 

ζπλαηζζήκαηα εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ φιε ηελ 

δηαδηθαζία.  
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Ζ δηαθξηηηθφηεηα ηνπ εξεπλεηή θαη ε επγέλεηά ηνπ, θαζνξίδνπλ θαηά 

πνιχ ηελ ρξνηά ησλ απαληήζεσλ. Σα ππνθείκελα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

κε ζεβαζκφ θαη δηθαηνζχλε (Briggs, 1986). 

χκθσλα κε ηελ Κφιιηα (2008) «νη αληηιήςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ δελ 

κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ, θαζώο «πιαλάηαη» ζηελ αηκόζθαηξα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ δηαιόγνπ ελόο είδνπο πίεζε ζην ππνθείκελν λα πεη θάηη ζεκαληηθό». Ο 

εξεπλεηήο είλαη απηφο πνπ κε κνλαδηθφ γλψκνλα ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή ηεο αιήζεηαο ζα «απνθνξηίζεη» ηνπο εξσηψκελνπο απφ ηπρφλ 

ηέηνηα πίεζε θαη ζα θαηαθέξεη λα απνζπάζεη ηηο ζεκαληηθέο εθείλεο 

πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ κειέηε ηνπ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα κειέηε ελεκεξψζεθαλ πιήξσο απφ 

ηελ εξεπλήηξηα γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί. Γηαζθαιίζηεθε ε 

πξνζσπηθή επηινγή ηεο αλσλπκίαο θαη ην δηθαίσκα ηνπ απνξξήηνπ.  

ε γεληθέο γξακκέο, δελ αληηκεησπίζηεθαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ 

έξεπλα παξά κφλν πξαθηηθά θαη σο πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ εμαηηίαο ηνπ ηδηαίηεξα βεβαξπκκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 

πνιιψλ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θάπνησλ απφ ηα εξσηψκελα ζηειέρε, 

γεγνλφο πνπ θαζπζηέξεζε ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο.   

Έλα ζεκείν πνπ γέλλεζε θάπνηεο δπζθνιίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζπιιέγνληαλ ήηαλ ε ζπλερήο ξνή θαηλνχξγησλ πιεξνθνξηψλ. Οη κειέηεο θαη 

νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα social media εηδηθφηεξα 

απμάλνληαη κε γεσκεηξηθφ αξηζκφ θαη πξνζζέηνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Υξνληθά, νη βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο, ηα επηζηεκνληθά άξζξα, νη κειέηεο, νη έξεπλεο  θαη ηα βηβιία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαζψο θαη ηελ 

ζεσξεηηθή νξηνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο θαιχπηνπλ κηα πεξίνδν απφ ην 2010 

κέρξη θαη ην 2013. Μέζα ζην δηάζηεκα απηφ, ππήξμε, ηδηαίηεξα ζε 

παξακέηξνπο πνπ αθνξνχζαλ ζε ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο, δηαθνξνπνίεζε 

ζε πξφηεξα ζπκπεξάζκαηα θαη ηνπνζεηήζεηο. Οη εμειίμεηο απηέο φκσο δίλνπλ 

ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ κειέηε ζε πην πξνρσξεκέλν επίπεδν κειινληηθά.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

Οη απαληήζεηο ησλ αζιεηηθψλ ζηειερψλ ησλ Π.Α.Δ. θαη Κ.Α.Δ. ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ ηνπο εηέζεζαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ 

νκαδνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε αλάιπζή ηνπο θαη ε εμαγσγή 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Οη απαληήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ κε δχν ηξφπνπο: 

α) ζύκθσλα κε ηνλ θνξέα πξνέιεπζήο ηνπο : 

1. Αλά Π.Α.Δ. 

2. Αλά Κ.Α.Δ. 

3. Αλά επαγγεικαηηθέο δηνξγαλψηξηεο 

β) ζύκθσλα κε ηελ ζεκαηηθή ζηελ νπνία αλαθέξνληαλ: 

1.Απαληήζεηο γηα ηελ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή 

2.Απαληήζεηο γηα ηελ εκπνξηθή ζεκαζία 

3.Απαληήζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο - ρξήζεο ζηξαηεγηθήο 

 

Πίνακαρ 6: Οκαδνπνίεζε Απαληήζεσλ ησλ Πνηνηηθψλ πλεληεχμεσλ 

Ανά θοπέα πποέλεςζηρ  Ανά θεμαηική ενόηηηα 

1. Π.Α.Δ. 1. πλνιηθή ηξαηεγηθή 

2. Κ.Α.Δ. 2. Δκπνξηθή ζεκαζία 

3.Δπαγγεικαηηθέο δηνξγαλψηξηεο 3. Αμηνιφγεζε – ρξήζε 

ζηξαηεγηθήο 

 

Δπηιέρζεθε ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ αλά θνξέα πξνέιεπζεο 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζε θάζε Π.Α.Δ θαη Κ.Α.Δ 

μερσξηζηά.  
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1. Π.Α.Ε.  

 

Ζ πξψηε θαηεγνξία απαληήζεσλ αλά θνξέα πξνέιεπζεο αθνξά ηηο 

Π.Α.Δ. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ θαη ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ θαη πεξηιακβάλεη ηηο 

απαληήζεηο πνπ εδφζεζαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ απφ ηα 

ζηειέρε ηνπο, νη νπνίεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζηηο 3 ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ 

αλαθέξακε. 

Γεληθά θαη νη δχν Π.Α.Δ., κέζσ ησλ ζηειερψλ ηνπο, δήισζαλ πσο νη 

εμειίμεηο ζηα social media ηνπο ελδηαθέξνπλ πνιχ θαη ηηο παξαθνινπζνχλ κε 

ηελ πξννπηηθή λα ηηο ελζσκαηψζνπλ φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη ζηηο εκπνξηθέο 

θαη επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο ηνπο. 

 Ηδηαίηεξα ε Π.Α.Δ. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ δηαζέηεη μερσξηζηφ ηκήκα Digital 

Media, απφ ην νπνίν είρακε αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ παξνπζία ηεο 

νκάδαο ζηα social media θαη ηη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ 

επίζεκσλ ινγαξηαζκψλ ηεο Π.Α.Δ. ζε απηά. Ζ Π.Α.Δ. ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ 

αληίζεηα, ην δηάζηεκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε (Ηνχιηνο 2012) 

δελ είρε επίζεκα πξνθίι ζηα social media θαη ε επαθή έγηλε κε ηνλ Τπεχζπλν 

Δκπνξηθήο Αλάπηπμεο ηεο Π.Α.Δ. Δπίζεκε παξνπζία ζην δηαδίθηπν θαη ζηα 

social media (Facebook, Twitter, YouTube) δηαζέηεη ε ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΖ 

ΤΜΜΑΥΗΑ 2012, κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν ην νπνίν έρεη ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ Γ.. ηεο Π.Α.Δ. θαη νπζηαζηηθά αζθεί ηελ δηνίθεζή ηεο. 

 Δπεηδή ζθνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε επίζεκε παξνπζία ησλ Π.Α.Δ. θαη 

Κ.Α.Δ ζηα social media θαη ε ρξήζε ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπο, 

δελ απεπζπλζήθακε ζηελ ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΖ ΤΜΜΑΥΗΑ, ε νπνία σζηφζν 

έρεη ελεξγή παξνπζία ζην δηαδίθηπν θαη κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

κειινληηθήο έξεπλαο. Σελ  πεξίνδν πνπ εξεπλήζακε ηηο Π.Α.Δ. θαη Κ.Α.Δ. 

(2012) ε Π.Α.Δ. ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ βξηζθφηαλ ζε δηαδηθαζίεο κεηαβίβαζεο 

ηνπ πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ ησλ κεηνρψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε ζηελ 

πκκαρία (ε κεηαβίβαζε νινθιεξψζεθε ζηηο 18/7/2012). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

ε ζπλέληεπμε κε ηνλ Τπεχζπλν Δκπνξηθήο Αλάπηπμεο ηεο Π.Α.Δ. νπζηαζηηθά 

δελ πξνζέθεξε ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο αθνχ ε νκάδα δελ είρε επίζεκνπο 

ινγαξηαζκνχο ζηα social media. 
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 Σπλνιηθή ζηξαηεγηθή 

Πην αλαιπηηθά, ζρεηηθά κε ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο ζπλνιηθήο 

ζηξαηεγηθήο, ε Π.Α.Δ. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ απφ ηνλ Μάην ηνπ 2011 δηαηεξεί 

επίζεκν πξνθίι ζην Facebook θαη επίζεκν ινγαξηαζκφ (account) ζην Twitter 

ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη in house ην ηκήκα ησλ Digital Media πνπ 

πξναλαθέξακε ελψ ε Π.Α.Δ. ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ δελ δηέζεηε επίζεκνπο 

ινγαξηαζκνχο. 

 Πξσηαξρηθφο ζθνπφο γηα ηελ Π.Α.Δ. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ήηαλ λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα άκεζε θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηελ κεγάιε 

βάζε ησλ θηιάζισλ ηεο, ζθνπφο πνπ ζεσξείηαη φηη έρεη επηηεπρζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα social media εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πιάλν 

digital αλάπηπμεο πνπ έρεη θαηαζηξψζεη ε Π.Α.Δ., θαζηζηψληαο ηα 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ επίζεκνπ site ηεο (www.olympiacos.org) θαη ησλ 

digital projects πνπ αλαπηχζζνληαη (Olympiacos TV, Olympiacos Web). 

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξείηαη φηη νη πξσηαξρηθνί επηθνηλσληαθνί 

ζηφρνη ηεο Π.Α.Δ. έρνπλ επηηεπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ, θξίλνληαο θαη απφ ηελ 

απήρεζε πνπ έρνπλ ηα social media ζηνπο θίιαζινπο-ρξήζηεο. 

Ζ εζηίαζε ζηελ ζπλερή θαη άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

θηιάζισλ έρεη παξαγθσλίζεη νπζηαζηηθά άιιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο φπσο ε 

ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία (email) πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ παιαηφηεξα ή 

αθφκα θαη ε ηειεθσληθή, επαλαπξνζδηνξίδνληαο έηζη ηελ ζηξαηεγηθή 

επηθνηλσλίαο ηεο Π.Α.Δ. 

  

 Εκπνξηθή ζεκαζία 

Γηα ηελ  Π.Α.Δ. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ηα social media απνηεινχλ κηα 

ηδαληθή πιαηθφξκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπνξηθήο αμίαο ηεο νκάδαο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ (εηζηηήξηα, είδε 

απφ ην επίζεκν θαηάζηεκα RED STORE) αιιά θαη γηα ηελ απφθηεζε δψξσλ 

απφ ηνπο ρνξεγνχο, εληζρχνληαο έηζη ηελ ζρέζε καδί ηνπο θαη πξνβάιινληάο 

ηνπο αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ κεγάιε βάζε ησλ θηιάζισλ ηεο νκάδαο. 

  

 

http://www.olympiacos.org/
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Ζ δηαζχλδεζε ηεο ρξήζεο ησλ social media ηεο νκάδαο απφ ηνπο 

θηιάζινπο ηεο κε ηνπο ρνξεγνχο είλαη φκσο δχζθνιε θαη δελ έρεη επηηεπρζεί. 

Ζ Π.Α.Δ. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ έρνληαο αλαγλσξίζεη ηελ δπζθνιία απηή, εζηηάδεη 

ζηελ πξνζθνξά πην κεγάιεο αλαγλσξηζηκφηεηαο (awareness)γηα ηνλ ρνξεγφ 

ηεο νκάδαο, ηνπ νπνίνπ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο «ηξέρνπλ» ζηα social media 

ηεο Π.Α.Δ. θαη έρνπλ κεγάιε αληαπφθξηζε. 

Πνιιέο θνξέο φκσο, κηα αηπρήο επηινγή ελέξγεηαο ή αθφκα θαη 

ρνξεγνχ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο πνπ δχζθνια 

δηαρεηξίδνληαη. Π.ρ. ε επηινγή ηεο εηαηξίαο ΜΑΛΑΜΑΣΗΝΑ, ην πξντφλ ηεο 

νπνίαο ζπλεηξκηθά νδεγεί ζηνλ κεγάιν αληίπαιν ηεο νκάδαο ΠΑΟΚ, 

πξνθάιεζε πιήζνο αξλεηηθψλ ζρνιίσλ ζηα social media ηεο Π.Α.Δ. πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα ειεγρζνχλ απφ έλα ζεκείν θαη κεηά θαη πνπ νδήγεζαλ ζε 

ζηαδηαθή κείσζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλεξγηψλ ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο κε ηελ 

Π.Α.Δ. Γηαπηζηψζεθε έηζη απφ ηα εκπνξηθά ζηειέρε ηεο νκάδαο φηη, ηα social 

media, εηδηθά ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, δελ απνηεινχλ παλάθεηα θαη είλαη 

δχζθνιν λα δηνξζψζνπλ άκεζα θαη λα ειαηηψζνπλ ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο. 

Παξφκνηα αξλεηηθή απήρεζε είρε θαη ε απφθαζε λα απμεζνχλ νη ηηκέο ηεο 

επίζεκεο αγσληζηηθήο εκθάληζεο ηεο νκάδαο ηελ νπνία παξείρε ε αζιεηηθή 

εηαηξία Puma πνπ είλαη θαη ρνξεγφο ηεο Π.Α.Δ., απφθαζε πνπ νδήγεζε ζε 

πνιχ έληνλα θαη αξλεηηθά ζρφιηα ησλ θηιάζισλ ζηα social media γηα ην χςνο 

ηεο ηηκήο ηεο. 

Μηα άιιε παξάκεηξνο, πνπ ζπκβάιιεη αλαπάληερα ζηελ ηαπηφρξνλε 

εκπνξηθή αλαβάζκηζε αιιά θαη ζηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ηεο Π.Α.Δ. 

κέζσ ησλ social media, είλαη ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο παίθηεο ηεο νκάδαο. 

Ηδηαίηεξα ην twitter είλαη δεκνθηιέο ζηνπο απαληαρνχ πνδνζθαηξηζηέο θαη 

πνιιέο θνξέο ζην εμσηεξηθφ έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν λα πξνβάιινπλ 

κε πξνζσπηθά tweets ηφζν ηελ νκάδα ζηελ νπνία αγσλίδνληαη φζν θαη ηνπο 

πνδνζθαηξηζηέο ηεο.  
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Πνδνζθαηξηζηήο ηνπ Οιπκπηαθνχ ην 2012 είρε δηαζέζεη κέζσ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ζην twitter εηζηηήξηα γηα ηνλ 

ηειηθφ θππέιινπ ηεο ρξνληάο εθείλεο, φπνπ ζπκκεηείρε σο θηλαιίζη ν 

Οιπκπηαθφο, ηα νπνία έγηλαλ  αλάξπαζηα κέζα ζε ιίγα ιεπηά απφ ηνπο 

followers ηνπ. Μηα αληίζηνηρε ελέξγεηα ζην επίζεκν site ηεο νκάδαο ζα 

έπαηξλε πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν ελψ κε ηνλ ηξφπν απηφ εθηηκήζεθε πνιχ πην 

ζεηηθά σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηεο. 

 

 Αμηνιόγεζε ρξήζεο 

ε κεληαία βάζε ε Π.Α.Δ. θαη ην ηκήκα ησλ Digital Media κεηξά ηελ 

απνδνρή ησλ επίζεκσλ social media πνπ δηαρεηξίδεηαη θπξίσο αξηζκεηηθά 

(πιήζνο ρξεζηψλ πνπ ηα αθνινπζνχλ), ζεσξψληαο πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

λα επηθνηλσλνχλ καδί ηνπο θαη λα ιακβάλνπλ άκεζε αληαπφθξηζε. 

Γηα ηελ Π.Α.Δ. ην βαζηθφηεξν φθεινο κέρξη ηψξα είλαη ε ακθίδξνκε 

ζρέζε πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε ηνπο ρξήζηεο ηφζν ζε θαιέο φζν θαη ζε θαθέο 

ζηηγκέο ηεο νκάδαο θαη ε ηζρπξή δηαζχλδεζε ηνπο κε ηα social media θαη θαη’ 

επέθηαζε θαη κε ηελ Π.Α.Δ. (engagement). Ζ ζρέζε απηή δνθηκάδεηαη 

πνιιάθηο απφ ηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ πνπ θαηαθεχγνπλ 

πνιιέο θνξέο ζε αθξαίεο ηνπνζεηήζεηο ζηα ζρφιηά ηνπο. Ζ παξαθνινχζεζε 

ησλ αλαξηήζεσλ είλαη ζπλερήο θαη ξαηζηζηηθφ θαη πβξηζηηθφ πεξηερφκελν 

δηαγξάθεηαη άκεζα απφ ηνπο επηβιέπνληεο ηεο ζειίδαο. 

Σα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο Digital Media έρνπλ θαη ηα ίδηα 

πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο ζηα social media, είλαη ελεξγά ζε απηά θαη 

ζεσξνχλ πσο ε εμνηθείσζε κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπο βνεζά ζηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε θαη ησλ εηαηξηθψλ ινγαξηαζκψλ. 

Αμηνινγψληαο ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο ησλ social media απφ ηελ 

Π.Α.Δ., απηή θξίλεηαη θαηά βάζε ζεηηθή θαη ππνζρφκελε. Οδεγεί ζε ζπλερή 

εμέιημε δηφηη απηφ πνπ είλαη θνηλά απνδεθηφ είλαη φηη νη ρξήζηεο ησλ social 

media είλαη πην απαηηεηηθνί απφ απηνχο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ην επίζεκν 

site ηεο νκάδαο  ζεσξψληαο δεδνκέλε πηα ηελ ζπλερή, άκεζε θαη έγθπξε 

ελεκέξσζή ηνπο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ Οιπκπηαθφ.  
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2. Κ.Α.Ε.  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία απαληήζεσλ αλά θνξέα πξνέιεπζεο αθνξά ζηηο 

Κ.Α.Δ. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ θαη ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ θαη πεξηιακβάλεη ηηο 

απαληήζεηο πνπ εδφζεζαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηα 

ζηειέρε ηνπο. Καη απηέο νη απαληήζεηο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζηηο 3 ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ πξναλαθέξακε. 

Καη νη 2 Κ.Α.Δ. είλαη πνιχ ελεξγέο ζηα επίζεκα social media πνπ 

δηαζέηνπλ θαη πξαγκαηνπνηνχλ πιήζνο ελεξγεηψλ κέζσ απηψλ ζηνπο ρηιηάδεο 

θηιάζινπο πνπ ηα παξαθνινπζνχλ. ηελ απήρεζε απηή ζπκβάιιεη θαη ην 

κέγεζνο ησλ επηηπρηψλ ηνπο ηφζν ζε ειιεληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

Καη νη 2 νκάδεο πξσηαγσληζηνχλ ζην ειιεληθφ πξσηάζιεκα κπάζθεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, θαηαθηψληαο ηνλ ηίηιν ηνπ πξσηαζιεηή ελψ παξάιιεια 

έρνπλ θεξδίζεη θαη ηνλ ηίηιν ηνπ Πξσηαζιεηή Δπξψπεο (6 θνξέο ν 

Παλαζελατθφο θαη 2 ν Οιπκπηαθφο). Δπίζεο, δηαζέηνπλ ζην ξφζηεξ ηνπο 

κεγάια νλφκαηα ηνπ επξσπατθνχ κπάζθεη ηα νπνία απνηεινχλ θαη ηελ 

ξαρνθνθαιηά ηεο Δζληθήο Οκάδαο κπάζθεη πνπ θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο 

πξσηαγσληζηεί ζε επίπεδν δηεζλψλ νξγαλψζεσλ (Δπξσπατθφ θαη Παγθφζκην 

Πξσηάζιεκα, Οιπκπηαθνί Αγψλεο). 

 

 Σπλνιηθή Σηξαηεγηθή 

Καη γηα ηηο 2 Κ.Α.Δ.  ε παξνπζία ζηα social media ζεσξείηαη πιένλ 

επηβεβιεκέλε θαη απηνλφεηε θαη απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή, παξφιν πνπ 

νη δηνηθήζεηο ηνπο αξρηθά έδεημαλ έλαλ δηζηαγκφ σο πξνο ηελ εθαξκνγή  

ζηξαηεγηθήο κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

Ηδηαίηεξα γηα ηελ Κ.Α.Δ. ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ, ε επίζεκε παξνπζία 

ζηα social media επηζπεχζζεθε ιφγσ ηεο πξφθξηζεο ζην Final Four ηεο 

Δπξσιίγθα ην 2011 θαη έηζη, ελψ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε ε έλαξμε ηεο 

παξνπζίαο γηα ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2011, απηή έγηλε ηνλ Απξίιε ηεο ίδηαο 

ρξνληάο. 
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 Σελ ίδηα αθξηβψο επνρή μεθίλεζε θαη ε Κ.Α.Δ. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ηελ 

επίζεκε παξνπζία ηεο. Καη νη 2 νκάδεο δηαζέηνπλ επίζεκε ζειίδα ζην 

Facebook, επίζεκν ινγαξηαζκφ ζην twitter θαζψο θαη επίζεκν θαλάιη ζην 

YouTube ελψ ν Παλαζελατθφο δηαζέηεη θαη ην πνιχ ελεξγφ paobcblog.gr ζην 

νπνίν γξάθνπλ νη παίθηεο ηεο νκάδαο.  

Καη γηα ηηο 2 νκάδεο, ζχκθσλα κε ηα ζηειέρε ηνπο, νη πξσηαξρηθνί 

ιφγνη δεκηνπξγίαο θαη ελίζρπζεο ησλ επίζεκσλ social media ήηαλ θπξίσο 

επηθνηλσληαθνί. Γηα ηελ Κ.Α.Δ. ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ ζεσξήζεθε ζηξαηεγηθά 

επηβεβιεκέλε ε δεκηνπξγία θαη ε ελδπλάκσζε κηαο social media community, 

κε ζηελέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο πνπ αγαπνχλ ηελ νκάδα θαη ζέινπλ 

λα καζαίλνπλ λέα ηεο άκεζα θαη ζπλερψο. ην ίδην πλεχκα θηλήζεθε θαη ν 

Οιπκπηαθφο, αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο κε ηνπο θίινπο 

ηεο νκάδαο ζε Facebook θαη Twitter θαη επηζπκψληαο ηελ φιν θαη πην ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπο κέζσ ηεο επηθνηλσληαθήο πιαηθφξκαο πνπ δεκηνπξγείηαη κε 

ηελ ζπκκεηνρή ησλ θίισλ ηνπο ζηα social media. 

 ηελ Κ.Α.Δ. ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ ε δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζηα 

social media αξρηθά ήηαλ επζχλε εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε. Σελ πεξίνδν πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε κε ηνλ δηεπζπληή κάξθεηηλγθ ηεο Κ.Α.Δ., ε 

δηαρείξηζε αλήθε ζην Γξαθείν Σχπνπ ηεο Κ.Α.Δ. κε θαηεχζπλζε απφ ην 

κάξθεηηλγθ, κε ηελ πξννπηηθή λα πξνζιεθζεί ζηέιερνο digital επηθνηλσλίαο 

πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά ηνπο ινγαξηαζκνχο, πάληα ζε ζπλεξγαζία 

κε ηα πξναλαθεξφκελα ηκήκαηα. 

Ζ Κ.Α.Δ. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ζπλέληεπμε κε ηνλ chief commercial & marketing director, επίζεο 

δηαρεηξηδφηαλ ηα επίζεκα accounts ησλ social media in house, κε ηελ 

ζπλεξγαζία ηεο εκπνξηθήο δηεχζπλζεο θαη ηεο δηεχζπλζεο επηθνηλσλίαο –

ηχπνπ. 
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Πιένλ, ηα social media θαη γηα ηηο 2 Κ.Α.Δ. θαηαιακβάλνπλ κεγάιν 

ηκήκα ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο θαη αλάπηπμήο ηνπο. Γηα ηνλ κελ 

Παλαζελατθφ, εληζρχνπλ ηελ δεκηνπξγία ηεο social media community πνπ 

επηζπκνχλ λα εμειίμνπλ. Γηα ηνλ δε Οιπκπηαθφ, απνηεινχλ πιένλ ζπνπδαίν 

θνκκάηη ηνπ επίζεκνπ site αιιά θαη ηνπ γεληθφηεξνπ digital project πνπ 

αλαπηχζζεηαη θαη πνπ πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηα profiles θαη ηα accounts ζε 

Facebook θαη Twitter, ην Olympiacos Tv θαη Olympiacos Web. 

πσο θαη ζηηο Π.Α.Δ., ε δηαξθήο ελίζρπζε θαη απήρεζε ησλ social 

media έρεη ειαηηψζεη ηελ δπλακηθή άιισλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξφηεξα 

ιεηηνπξγνχζαλ σο πξνο ηελ  επηθνηλσλία κε ηνπο θηιάζινπο. Γηα ηνλ  

Παλαζελατθφ, ην επίζεκν site δελ έρεη ράζεη ηελ δπλακηθή ηνπ παξφιε ηελ 

αληίζηνηρε απμαλφκελε ησλ social media, αλ θαη έρεη πεξηνξηζηεί ε 

επηθνηλσλία πνπ απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε γηα εηζηηήξηα (ηειέθσλα, emails 

θ.ι.π.).  

Γηα ηελ ΚΑΔ Οιπκπηαθφο, έρνπλ κεησζεί αηζζεηά ηα θιαζζηθά δειηία 

ηχπνπ θαη ηα ηειέθσλα πιεξνθνξηψλ κηαο θαη κέζσ ησλ social media νη 

θίιαζινη ελεκεξψλνληαη πηα γηα φια ηα ηεθηαηλφκελα άκεζα. 

 

 Εκπνξηθή Σεκαζία 

Καη γηα ηηο 2 Κ.Α.Δ. ηα social media αλαγλσξίδνληαη σο ηδαληθφο 

δίαπινο επηθνηλσλίαο αιιά θαη εκπνξηθήο αλάπηπμεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο 

ζρέζεο κε ηνπο ρνξεγνχο αιιά θαη κε ηνπο θίινπο ηνπο. Οη δηαγσληζκνί 

εηζηηεξίσλ θαη άιισλ πξνζθνξψλ είλαη ηαθηηθνί θαη απφ ηηο 2 νκάδεο. 

Δπίζεο, εληζρχνληαη ηα επίζεκα online θαηαζηήκαηα ησλ νκάδσλ π.ρ. ν 

Παλαζελατθφο θαη ην paoshop.gr κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ηνπιάρηζηνλ ζα 

δηελεξγήζνπλ δηαγσληζκφ κέζσ ησλ social media, εληζρχνληαο έηζη ηηο 

πσιήζεηο ηνπ επίζεκνπ πιηθνχ ηεο νκάδαο. Καη ν Οιπκπηαθφο πξνζθέξεη 

εηζηηήξηα αιιά θαη εληζρχεη ηηο πξνσζεηηθέο θαη εκπνξηθέο ελέξγεηεο ηνπ 

επίζεκνπ θαηαζηήκαηνο (olympiacos bc store) κέζσ ησλ social media ηεο 

νκάδαο. 
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 ρεηηθά κε ηνπο ρνξεγνχο θαη ησλ 2 νκάδσλ, φπσο θαη ζηηο Π.Α.Δ., ε 

εκπινθή ηνπο ζηα επίζεκα social media δελ είλαη ελεξγή. αθψο θαη απφ ηηο 2 

νκάδεο πξνβάιινληαη ελέξγεηεο ησλ ρνξεγψλ ηνπο θαη ππάξρνπλ posts θαη 

αλαξηήζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ αιιά ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πξνβνιήο ηνπο 

κέζσ ησλ social media ησλ νκάδσλ δελ ππάξρεη.  

πσο ραξαθηεξηζηηθά ηφληζε ην ζηέιερνο ηεο Κ.Α.Δ. 

ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ, νη ρνξεγνί ζα εκπιαθνχλ ζίγνπξα πεξηζζφηεξν κειινληηθά 

ζηα social media ησλ ρνξεγνχκελψλ ηνπο αιιά ηελ επνρή ηεο έξεπλαο νχηε 

κεγάιν ηκήκα ηνπ budget ηνπο δηέζεηαλ ζπγθεθξηκέλα γηα ηέηνηεο ελέξγεηεο 

αιιά νχηε θαη είραλ ζαθψο πξνζδηνξίζεη ζε ηη ζα απνζθνπεί ε εθαξκνγή κηαο 

digital ζηξαηεγηθήο κέζσ ησλ social media ησλ ρνξεγνχκελσλ. 

 

 Αμηνιόγεζε Φξήζεο 

Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ Κ.Α.Δ., ε κέηξεζε ηεο απνδνρήο ζε πξψην 

ζηάδην γίλεηαη αξηζκεηηθά, κε ην πιήζνο ησλ ρξεζηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηα 

επίζεκα πξνθίι ησλ νκάδσλ. Δπηζεκάλζεθε απφ ηελ Κ.Α.Δ. 

ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ φηη λα κελ ππνινγίδεηαη ην πιήζνο ησλ likes ή ησλ 

followers αιιά θπξίσο δίλεηαη βάζε ζηνπο νξγαληθνχο ρξήζηεο, ζε απηνχο 

δειαδή πνπ κηιάλε γηα ηελ ζειίδα ζην Facebook ή αλαπαξάγνπλ ηα tweets 

ζην twitter αληίζηνηρα.  

Γηα ηελ Κ.Α.Δ. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ κεγάιε ζεκαζία δίλεηαη ζηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπ επίζεκνπ θαλαιηνχ ζην YouTube, ζην νπνίν βαζίδνληαη 

πνιχ γηα ελίζρπζε ηφζν ηεο εκπνξηθήο αμίαο ηεο νκάδαο φζν θαη ηεο 

αθνζίσζεο (loyalty) ησλ fans. 

 Σα βαζηθφηεξα νθέιε θαη γηα ηηο 2 Κ.Α.Δ. απφ ηελ ρξήζε ησλ 

επίζεκσλ social media είλαη θπξίσο επηθνηλσληαθά. Ζ ελδπλάκσζε 

δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ, ε ηαθηηθή θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο 

θίινπο ηεο νκάδαο θαζψο θαη ε ηαρχηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο θαηαγξάθνληαη 

θαη απφ ηηο 2 Κ.Α.Δ. ζηα νθέιε. 
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 Δπίζεο, πξννπηηθέο πεξαηηέξσ εκπινθήο ησλ ρνξεγψλ ζαθψο 

αλαδεηθλχνληαη αιιά ην έδαθνο θαη νη ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δελ 

επηηξέπνπλ αθφκα ηελ πην ελεξγή θαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε ελζσκάησζε 

ησλ επίζεκσλ social media ησλ νκάδσλ ζηελ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ησλ 

ρνξεγψλ. 

 Πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο ζε social media δηέζεηε κφλν ην ζηέιερνο 

ηεο Κ.Α.Δ. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ελψ ην ζηέιερνο ηεο Κ.Α.Δ. ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ 

δηέζεηε κφλν πξνθίι ζην LinkedIn, ην επαγγεικαηηθφ δίθηπν δηαζχλδεζεο 

ζηειερψλ. 

 Γεληθφηεξα, ε εκπεηξία ηεο ρξήζεο ησλ social media απφ ηα ζηειέρε 

ησλ 2 Κ.Α.Δ. θξίλεηαη πνιχ ζεηηθή κέρξη ηψξα. Σπρφλ αξλεηηθέο 

ηνπνζεηήζεηο θαη ζρφιηα θαζψο θαη αηπρείο ηνπνζεηήζεηο απφ παίθηεο 

ππάξρνπλ φπσο είλαη θπζηθφ αιιά ην επηκειέο θηιηξάξηζκα θαη ε κε ηνλ 

θαηξφ φιν θαη απμαλφκελε εμνηθείσζε ησλ ρξεζηψλ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

κέζσλ ηα θαζηζηνχλ πιένλ δηαρεηξίζηκα ζπκβάληα. Δπίζεο, δηαηππψζεθε θαη 

απφ ηηο 2 Κ.Α.Δ. ε άπνςε πσο ε ρξήζε ησλ social media ζηελ γεληθφηεξε 

ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο ηνπο είλαη πιένλ επηβεβιεκέλε.  
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3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΡΙΕ  

Δλψ νη Π.Α.Δ. θαη νη Κ.Α.Δ κπαίλνπλ κε νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

πξνζπκία ζηνλ πνιιά ππνζρφκελν ρψξν ησλ social media, νη επαγγεικαηηθέο 

δηνξγαλψηξηεο αξρέο θαίλνληαη δηζηαθηηθέο φζνλ αθνξά ζηελ ζρέζε ηνπο κε 

ηα θνηλσληθά δίθηπα, φζεο απφ απηέο ηνπιάρηζηνλ επηρεηξνχλ λα μεθηλήζνπλ 

επηζήκσο κηα επηθνηλσλία κέζσ απηψλ. 

Σφζν ε Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (ΔΠΟ) φζν θαη ε Super 

League, πνπ δηνξγαλψλεη ην πξψην ηε ηάμεη επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα 

πνδνζθαίξνπ, έρνπλ επηιέμεη πξνο ην παξφλ λα εζηηάζνπλ ζε έλα θνηλσληθφ 

δίθηπν φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. 

 

 Σπλνιηθή ζηξαηεγηθή 

χκθσλα κε ηελ SUPER LEAGUE, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο 

πξνζπάζεηαο γηα αλαβάζκηζε ηνπ πξντφληνο ηεο ε πξνζπάζεηα επηθεληξψλεηαη 

ζην twitter κε ηελ δεκηνπξγία ελφο επίζεκνπ account, ηνπ 

https://twitter.com/Super_League_GR, βαζηθφο ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

Live εμέιημε ησλ αγψλσλ θαη ε παξνρή δηάθνξσλ άιισλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο 

αθφινπζνπο ηνπ (απνθάζεηο Γ.., ελέξγεηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

(ΔΚΔ) θ.ι.π.). Σελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζπλαληεζήθακε κε ηελ εθπξφζσπν 

ηεο δηνξγαλψηξηαο, ην account είρε κφιηο μεθηλήζεη (2012). Γελ ππήξρε 

επίζεκε ζειίδα ζην Facebook (θαη εμαθνινπζεί λα κελ ππάξρεη) νχηε ζε 

θάπνην άιιν θνηλσληθφ κέζν δηθηχσζεο, αλ θαη ήηαλ ζηνπο ζθνπνχο ηεο 

δηνξγαλψηξηαο ζηαδηαθά λα δεκηνπξγήζεη επίζεκα accounts θαη αιινχ. Ζ 

ΔΠΟ, απφ ηελ άιιε κεξηά, δηέζεηε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο, 2 επίζεκεο ζειίδεο ζην Facebook: ηελ 

ζειίδα ηεο νκνζπνλδίαο θαη ην Hellasfanclub.  

Καη γηα ηνπο 2 θνξείο νη ζηφρνη δεκηνπξγίαο ησλ επίζεκσλ 

ζειίδσλ/ινγαξηαζκψλ ήηαλ επηθνηλσληαθνί θαη εκπνξηθνί. Γηα ηελ SUPER 

LEAGUE ε νινέλα θαη απμαλφκελε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ φπσο είλαη ηα 

smart phones θαη ηα tablets απφ ηνπο θίινπο ηνπ ειιεληθνχ πνδνζθαίξνπ 

νδεγεί καζεκαηηθά ζε αλάπηπμε θαη απηψλ ησλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο, κε ηελ  

πξννπηηθή λα ππάξρεη θαη εκπνξηθή εθκεηάιιεπζή ηνπο. 

https://twitter.com/Super_League_GR
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 Σελ ίδηα άπνςε έρεη θαη ε Οκνζπνλδία, πξνβάιινληαο ηελ Δζληθή 

νκάδα θαη ηα ηεθηαηλφκελα ηεο θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε ησλ 

εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο γηα άκεζε πξφζβαζε ζε κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ, 

δπλακηθή πνπ παξέρνπλ ηα social media. Παξφια απηά, θαη νη δχν 

πεξηνξίδνληαη ζηελ ρξήζε κφλν ελφο κέζνπ θαη θαίλνληαη αθφκα δηζηαθηηθνί 

ζην λα επεθηαζνχλ θαη ζηα ππφινηπα. 

Ζ δηαρείξηζε θαη ζηνπο 2 θνξείο γίλεηαη in house απφ ηηο 

δηνξγαλψηξηεο. Γηα ηελ SUPER LEAGUE δελ είρε απνθαζηζηεί εάλ απηή ε 

πξαθηηθή ζα εμαθνινπζνχζε λα ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

δεκηνπξγνχηαλ θαη λένη ινγαξηαζκνί.  

 

 Εκπνξηθή Σεκαζία 

Παξφιν πνπ ε εκπνξηθή αμηνπνίεζε θαίλεηαη λα είλαη πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζαθέο πιάλν εκπνξηθήο αλάπηπμεο κέζσ ησλ 

social media θαη γηα ηνπο 2 θνξείο θαη νη δξάζεηο πεξηνξίδνληαη ζε ηαθηηθέο 

αλαθνξέο ησλ ρνξεγηθψλ ελεξγεηψλ (εθδειψζεηο, videos, δηαγσληζκνί, 

εηζηηήξηα, θσηνγξαθηθφ πιηθφ θ.ι.π.).  

πγθεθξηκέλα, ε ΔΠΟ εζηηάδεη πνιχ ζηελ Δζληθή Οκάδα 

πνδνζθαίξνπ θαη ζηα λέα πνπ ηελ αθνξνχλ θαη πάλσ ζην ελδηαθέξνλ ησλ 

Διιήλσλ θηιάζισλ ζηήλεη φιε ηελ ζειίδα ηεο ζην facebook. Ζ 

SUPERLEAGUE ζην twitter εζηηάδεη ζηελ δσληαλή κεηάδνζε ησλ αγψλσλ 

ηεο θαη ζε θάπνηεο αλαθνξέο ζε ρνξεγηθά λέα, ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσλίαο 

κε ηνπο θίινπο ηεο.  

Σα επίζεκα sites θαη ησλ 2 εμαθνινπζνχλ λα πξνβάινπλ αλαιπηηθά ηα 

λέα θαη ηηο δξάζεηο θαη δελ έρνπλ «ράζεη» ηελ δπλακηθή ηνπο. 
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 Αμηνιόγεζε Φξήζεο 

Ζ απνδνρή ησλ επίζεκσλ ινγαξηαζκψλ πνπ ν θάζε θνξέαο δηαζέηεη 

θξίλεηαη αξηζκεηηθά σο ηθαλνπνηεηηθή. Γηα ηελ ΔΠΟ ε πνξεία ησλ θίισλ ηεο 

ζειίδαο ζεσξείηαη ζηαζεξά απμεηηθή φζνλ αθνξά ηελ είζνδν λέσλ κειψλ ελψ 

γηα ηελ SUPELEAGUE δελ δηαηππψζεθε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε 

κηαο θαη κφιηο είρε μεθηλήζεη ε παξνπζία ζην twitter άξα δελ ζα κπνξνχζε λα 

δηαηππσζεί κε αζθάιεηα νπνηαδήπνηε εθηίκεζε. Βέβαηα, ε SUPERLEAGUE 

παξαθνινπζεί ηε πξνβνιή ησλ νκάδσλ πνπ ηελ απνηεινχλ  ζηα social media, 

αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία ηνπο θαη ηελ δπλακηθή ηνπο. 

 Γελ δηαηππψζεθαλ αξλεηηθέο εκπεηξίεο θαη αληηκεηψπηζε θξίζεσλ κε 

ζρφιηα ζηηο ζειίδεο θαη ζηα accounts ησλ 2 θνξέσλ. 

 Πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο ζε social media δηέζεηαλ θαη νη 2 

εθπξφζσπνη (Facebook θαη twitter). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI 

ΤΕΖΣΖΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ 
 

Σν πεξηνδηθφ Forbes δεκνζίεπζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013 κηα ιίζηα κε ηηο 

50 πνιπηηκφηεξεο αζιεηηθέο νκάδεο παγθνζκίσο ελψ παξάιιεια έθαλε κηα 

αληίζηνηρε θαηάηαμε αμίαο βάζεη ησλ αθνινχζσλ ηνπο ζηα social media.  

 

Δικόνα 4: Οη 50 πνιπηηκφηεξεο αζιεηηθέο νκάδεο παγθνζκίσο 

βάζεη ησλ αθνινχζσλ ηνπο ζηα social media – Forbes 2013 

 

 

http://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2013/07/15/barcelona-and-real-madrid-rule-social-

media/ 

 

 

http://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2013/07/15/barcelona-and-real-madrid-rule-social-media/
http://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2013/07/15/barcelona-and-real-madrid-rule-social-media/
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Οη νκάδεο θαηαηάρζεθαλ κε βάζεη ηελ αμία franchise θαζψο θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ θίισλ ηνπο ζηηο επίζεκεο ζειίδεο Facebook αιιά θαη ησλ 

αθνινχζσλ ζηα επίζεκα accounts ζην twitter. 

Δίλαη πξνθαλέο πσο ηα social media εηζέβαιιαλ δπλακηθά ζηνλ 

παγθφζκην αζιεηηζκφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ 

πιένλ, νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ πξνο φθειφο ηνπο ηα πνιχ 

ζεκαληηθά νθέιε ηνπο.  

Έλα πξψην γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλάο καο είλαη φηη ν ειιεληθφο 

αζιεηηζκφο, έζησ θαη κε αξγφ βεκαηηζκφ, πξνζπαζεί λα επελδχζεη ζηνλ 

ςεθηαθφ θφζκν θαη λα επσθειεζεί απφ ηα νθέιε ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ ηνπ, 

παξαθάκπηνληαο φζν κπνξεί ηα εκπφδηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ επηθέξεη ε 

ηδηάδνπζα θχζε ηνπ.  

Ζ αξρηθή δηζηαθηηθφηεηα ησλ δηνηθήζεσλ ησλ Π.Α.Δ. θαη Κ.Α.Δ. 

θαίλεηαη δηθαηνινγεκέλε αθνχ ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξνθαιεί ελδερφκελα πξνβιήκαηα θαη θξίζεηο θαηά 

ηελ ρξήζε ηνπο, ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη κε δπζθνιία θαη ελίνηε έρνπλ κε 

αλαζηξέςηκα απνηειέζκαηα.  

Ζ δπλαηφηεηα ησλ social media λα ζπγθεληξψλνπλ ζε ειάρηζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πιήζνο αλζξψπσλ πνπ εθδειψλνπλ ζπκπάζεηα θαη 

ελδηαθέξνλ ειθχεη ηηο δηνηθεηηθέο θεθαιέο ησλ ειιεληθψλ Π.Α.Δ. θαη Κ.Α.Δ. 

Απνδέρζεθαλ ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πξνζδνθψληαο 

ζε αλαγέλλεζε ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ηνπο θαη ηεο ακθίδξνκεο 

επαθήο ηνπο κε ηελ βάζε ησλ θηιάζισλ ηνπο, επειπηζηψληαο πσο απηά ζα 

ζπκβάιινπλ ζεηηθά υρ ππορ ηην διαμόπθυζη ηηρ εικόναρ ηηρ ομάδαρ, 

θπξίσο ζε επηθνηλσληαθφ επίπεδν, επηβεβαηψλνληαο ζεηηθά ην 1
ν
 ππν-εξψηεκα 

ηεο έξεπλάο καο.   

Ηδηαίηεξα ε κηα εθ ησλ Π.Α.Δ. έρεη πξνβεί ζηελ δεκηνπξγία εηδηθνχ 

ηκήκαηνο digital media, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδεηαη ε digital ζηξαηεγηθή 

ηεο φζν πην επσθειψο γίλεηαη.  
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Ζ δεχηεξε εθ ησλ Π.Α.Δ., ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο, βξηζθφηαλ ζε δηνηθεηηθέο αιιαγέο 

(κεηαβίβαζε πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ) κε απνηέιεζκα λα κελ αμηνινγεζεί 

νπζηαζηηθά ε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο κηαο θαη δελ ππήξραλ 

επίζεκα πξνθίι ζηα social media. Αθφκα φκσο θαη απηφ ην εξεπλεηηθφ 

εκπφδην νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη, φηαλ νη αζιεηηθνί νξγαληζκνί 

βξίζθνληαη ζε κεηαίρκην ζεκαληηθψλ δηνηθεηηθψλ αιιαγψλ, έρνληαο 

παξάιιεια ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, αδπλαηνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 

ηα νθέιε ησλ κέζσλ θνηλσληθψλ δηθηχσζεο ή πξνηηκνχλ λα κελ εζηηάζνπλ 

ζηα ζέκαηα απηά, παξαγθσλίδνληαο ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ηνπο.  

Έλα άιιν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηελ έξεπλά καο είλαη φηη ε 

παξνπζία ησλ 2 κεγάισλ ειιεληθψλ Κ.Α.Δ. ζηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη 

αλάινγε ηεο ζπνπδαίαο αγσληζηηθήο ηνπο παξνπζίαο ζην επξσπατθφ 

κπάζθεη. Αμηνπνηψληαο ηελ ζεακαηηθή πνξεία ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα κε 

πιήζνο ηξνπαίσλ θαη δηαθξίζεσλ, νη ειιεληθέο Κ.Α.Δ. επελδχνπλ δηαξθψο 

ζηα επίζεκα social media πνπ δηαζέηνπλ, ζπγθεληξψλνληαο πνιινχο θίινπο 

πνπ ζέινπλ λα αλήθνπλ ζηηο επξείεο δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί. 

Ζ νινέλα απμαλφκελε δπλακηθή ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη 

ε αλαγλψξηζε ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ πνπ απηά δίλνπλ, 

αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε θνηλφηεηεο κε 

θνηλά ελδηαθέξνληα, έρνπλ νδεγήζεη ζε δξαζηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο.  

Δηδηθά νη Έιιελεο θίιαζινη ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα έληνλε δηάζεζε 

λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηελ αγάπε ηνπο γηα ηηο νκάδεο ηνπο, ελίνηε 

κε θξηηηθή δηάζεζε σο πξνο ηηο επηινγέο ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο. Απηφ βέβαηα 

ίζσο θαη λα απνηειεί αθφκα κηα ηξνρνπέδε σο πξνο ηελ πιήξε απνδνρή ηνπο 

απφ ηηο αζιεηηθέο δηνηθήζεηο.  
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Παξφια απηά, ηα social media πξνζθέξνπλ απιφρεξα έλα βήκα 

δηαηχπσζεο  ιφγνπ ησλ θηιάζισλ νη νπνίνη ην εθκεηαιιεχνληαη ζην έπαθξν. 

πλεπψο, ε ρξήζε ηνπο απφ ηα επαγγεικαηηθά ζηειέρε ησλ Π.Α.Δ. θαη Κ.Α.Δ. 

αιιά θαη απφ ηηο δηνξγαλψηξηεο πνπ εξσηήζεθαλ, είναι πλέον ζημανηικό 

επγαλείο επικοινυνίαρ κε ηελ βάζε ησλ θηιάζισλ ηνπο, επηβεβαηψλνληαο 

θαη ην 2
ν
 ππν-εξψηεκά καο.  

Ζ κνλαδηθφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε ζπλερφκελε αλάπηπμε θαη 

δηάδνζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο παγθνζκίσο, θαζψο θαη ε επθνιία 

ησλ ρξεζηψλ-θηιάζισλ λα ζπκκεηάζρνπλ, κέζσ ηεο ζέαζεο θαη ηνπ 

ζρνιηαζκνχ, αθφκα θαη ζηελ δηακφξθσζε ηεο αζιεηηθήο εκπεηξίαο, είλαη 

ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε πηπρή ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εμέιημε ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο. Ζ δηαπίζησζε απηή έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη 

απνδεθηή θαη απφ ηνλ ειιεληθφ επαγγεικαηηθφ αζιεηηζκφ πνπ έζησ θαη κε 

αξγά βήκαηα πξνζπαζεί λα θαιχςεη ην ράζκα πνπ ηνλ ρσξίδεη απφ ηηο 

αλαπηπγκέλεο αζιεηηθά ρψξεο θαη ζηα ζέκαηα ηεο επηθνηλσλίαο.  

Οη εξεπλψκελεο Π.Α.Δ. θαη Κ.Α.Δ. θαζψο θαη νη δηνξγαλψηξηεο 

πξνζπαζνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ηελ ρξήζε ησλ social media ζηελ γεληθφηεξε 

ζηξαηεγηθή ηνπο αιιά εζηηάδνπλ θπξίσο ζηηο επηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο 

απηψλ, κελ ληψζνληαο ίζσο αθφκα έηνηκεο λα εκπινπηίζνπλ ηελ αζιεηηθή 

εκπεηξία πνπ πξνζθέξνπλ κέζσ ηνπ πξντφληνο πνπ παξέρνπλ ζηνπ θηιάζινπο 

ηνπο κε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο θαη κφλν ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Δζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ ιήςε ησλ απφςεσλ ησλ θηιάζισλ ηνπο 

κέζα ζηα επίζεκα πξνθίι ηνπο, ελζαξξχλνπλ ηελ επηθνηλσλία πξνζπαζψληαο 

πάληα βέβαηα λα θηιηξάξνπλ θαηά θάπνην ηξφπν ηα κελχκαηα, επηζπκνχλ 

δηαδξαζηηθφηεηα θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία.  

Μέζσ ησλ social media επηθνηλσλνχληαη δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο 

πνπ θέξλνπλ ηνπο θηιάζινπο νινέλα θαη πην θνληά ζηνλ ππξήλα ηνπ 

αζιεηηθνχ πξντφληνο πνπ θαζνξίδεηαη απφιπηα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο.  
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ιεο απηέο νη παξάκεηξνη απνηεινχλ κεγάιε πξφνδν γηα ηα ειιεληθά 

αζιεηηθά ζσκαηεία θαη ηελ δεδνκέλε επηθνηλσληαθή δπζπξαγία απφ ηελ 

νπνία ραξαθηεξίδνληαλ επί ρξφληα θαη ζηελ νπνία ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακάηηδαλ νη πξνζσπνθεληξηθέο δηνηθήζεηο ηνπο (κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζην πνδφζθαηξν). Πιένλ, ιεηηνπξγνχλ εμεηδηθεπκέλα επηθνηλσληαθά ηκήκαηα, 

πέξαλ ηνπ θιαζζηθνχ γξαθείνπ ηχπνπ κηαο νκάδαο, πνπ αθνπγθξάδνληαη ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο αμηνινγνχλ, πξνζπαζψληαο λα απνζηάμνπλ ηα 

πην ρξήζηκα εξγαιεία πνπ απηέο παξέρνπλ γηα λα βειηηζηνπνηήζνπλ ην δηθφ 

ηνπο αζιεηηθφ πξντφλ, κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, 

γίλεηαη απνδεθηή θαη επηβεβαηψλεηαη ην 3
ν
 καο ππν-εξψηεκά, ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηην θεηική και αδιαμθιζβήηηηη επίδπαζη πος έσοςν ηα 

social media ζηην διαμόπθυζη ηος αθληηικού πποφόνηορ.   

Γηαπηζηψλεηαη επίζεο απφ ηελ έξεπλά καο φηη, ε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ social media απφ ηηο Π.Α.Δ. θαη ηηο  Κ.Α.Δ. είλαη 

δηαξθήο, δχζθνιε θαη ακθηζβεηνχκελεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηα ίδηα ηα 

ζηειέρε κε ηα νπνία κηιήζακε. Αλ ηα social media κηαο κεγάιεο νκάδαο κε 

δπλαηνχο ρνξεγνχο θαη ε απνδνρή ηνπο απφ ηνπο θίινπο ηεο νκάδαο θέξλνπλ 

πειάηεο γηα απηνχο ηνπο ρνξεγνχο, είλαη κηα ππφζεζε πνπ δελ επηβεβαηψλεηαη 

θαη απνηειεί παξάιιεια ηελ Λπδία ιίζν γηα ηα εκπνξηθά ζηειέρε, πνπ 

αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα πξνζειθχζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξνπο ρνξεγνχο κέζσ 

ηεο απνδνρήο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ηνπο θηιάζινπο ηνπο.  

Αθξηβψο επεηδή ηα likes δελ κεηακνξθψλνληαη απηνκάησο ζε buys, 

αιιά θαη νη ίδηνη νη ρνξεγνί ησλ επαγγεικαηηθψλ αζιεηηθψλ νκάδσλ δελ 

έρνπλ πξνζδηνξίζεη αθφκα ζαθψο ηη απνδεηνχλ απφ ηα social media ησλ 

ρνξεγνχκελψλ ηνπο, ε πξνζπάζεηα επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ επίηεπμε 

αλαγλσξηζηκφηεηαο θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ κπνπηίθ θαη ησλ on line 

stores ησλ ίδησλ ησλ νκάδσλ.  
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Μειινληηθά αλακέλεηαη λα ππάξμεη κεγαιχηεξε θαη πην 

πξνζδηνξηζκέλε εκπινθή ησλ ρνξεγψλ κέζσ ησλ επίζεκσλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ ησλ νκάδσλ, πξνο ην παξφλ φκσο, ιφγσ θαη ησλ δπζκελψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ρψξα, ππάξρεη αθφκα 

ζθεπηηθηζκφο θαη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ηκήκαηνο ηνπ budget ηνπο γηα 

εμεηδηθεπκέλεο digital ελέξγεηεο. πλεπψο, ηα social media ναι μεν 

αποηελούν παπάγονηα εμποπικήρ ανάπηςξηρ ηος αθληηικού πποφόνηορ, 

φπσο δηαηππψζακε ζην 4
ν
 ππν-εξψηεκά καο, φκσο απέσοςν ακόμα πολύ από 

ηο να θευπηθούν αποκλειζηικά εμποπικά επγαλεία. 

 

Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

 

Ζ ζέζε πνπ θαηέρεη ν αζιεηηζκφο ζηα ελδηαθέξνληα ησλ αλζξψπσλ, ε 

δεκνθηιία ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη ηνπ κπάζθεη παγθνζκίσο θαη ε εδξαίσζε 

ησλ social media σο λένπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ζε φιε ηελ πθήιην, κε ν, ηη 

απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, 

αλαδεηθλχνπλ πνιιά ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ κειινληηθά λα εξεπλεζνχλ 

σο πξνο ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζπνξ.  

Χο πξνο ην κέγεζνο θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπ δείγκαηνο, κηα πξψηε 

κειινληηθή δπλαηφηεηα είλαη λα εξεπλεζεί ε ρξήζε ησλ social media απφ ην 

ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ κπάζθεη θαη πνδνζθαίξνπ κε δηάθνξα 

θξηηήξηα (αλά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία, αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θ.ι.π.), 

δηεξεπλψληαο έηζη ζε βάζνο ηελ επηθνηλσληαθή θαη εκπνξηθή ρξήζε ηνπο ηφζν 

απφ ηα αζιεηηθά ζσκαηεία φζν θαη απφ ηηο επαγγεικαηηθέο δηνξγαλψηξηεο. 

Παξάιιεια, κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο αλά άζιεκα ζα αλαδείθλπε κε ηνλ πιένλ αμηφινγν ηξφπν ηηο 

επηθνηλσληαθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε αζιήκαηνο ρσξηζηά ελψ ε έξεπλα απηή 

ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη ζε άιια ζπνξ, νκαδηθά θαη αηνκηθά. 
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 Δπίζεο, σο πξνο ηηο παξάιιειεο ζεκαηηθέο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε ηεο ρξήζεο ησλ επίζεκσλ social media ησλ 

ειιεληθψλ Π.Α.Δ. θαη Κ.Α.Δ., αλαδεηθλχνληαη πξνηάζεηο κειινληηθήο 

έξεπλαο πνπ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ κε πξννπηηθή αμηνπνηήζηκσλ 

απνηειεζκάησλ. 

Απφ ηελ έξεπλά καο θαη ηελ παξάιιειε παξαηήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη απφ νκάδεο ζην εμσηεξηθφ, δηαπηζηψζεθε φηη 

γηα ηηο ειιεληθέο νκάδεο ε έκθαζε ζηελ ρξήζε ησλ social media απφ ηνπο 

θηιάζινπο δίλεηαη θπξίσο ζε απηνχο πνπ δελ είλαη ζην παηρλίδη (live 

ελεκέξσζε θαη updates γηα ην ζθνξ θ.α.).  

Μηα κειινληηθά πξνζνδνθφξα ζε φια ηα επίπεδα πξαθηηθή είλαη λα 

εζηηαζηεί ην θνηλφ πνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν παξαθνινπζεί έλαλ αγψλα ζηελ 

εγθαηάζηαζε πνπ απηφο γίλεηαη θαη κέζσ ησλ social media, ηελ ψξα ηνπ 

παηρληδηνχ, ζα κπνξεί λα δηαδξάζεη θαη λα δεη ηελ δηαδξαζηηθφηεηά ηνπ απηή 

λα πξνβάιιεηαη ζε φιν ην ππφινηπν θνηλφ, απμάλνληαο έηζη ηελ δέζκεπζε θαη 

ηελ αθνζίσζή ηνπ ζηελ αγαπεκέλε ηνπ νκάδα. 

 Ήδε ζηηο ΖΠΑ, πνπ ν επαγγεικαηηθφο αζιεηηζκφο εθκεηαιιεχεηαη 

ζην έπαθξν θάζε ηερλνινγηθή εμέιημε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη φρη κφλν, 

απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2012 ζην Πξσηάζιεκα ακεξηθαληθνχ πνδνζθαίξνπ 

(NFL) θαη νη 31 νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ είραλ εγθαηαζηήζεη ζπζηήκαηα Wi-

Fi ζηα γήπεδά ηνπο, πξνζπαζψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα πξνσζήζνπλ απφ 

ηηο πσιήζεηο εηζηηεξίσλ κέρξη θαη ηελ επηθνηλσλία κέζσ θηλεηνχ κε παίθηεο 

πνπ θνξνχζαλ εηδηθά κηθξφθσλα.  

Παξφια απηά, ε Premier League, πνπ ζεσξείηαη θαη ην πην εμειηγκέλν 

επηθνηλσληαθά πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ παγθνζκίσο, θαζψο θαη νη νκάδεο 

πνπ ηελ απαξηίδνπλ, έρνπλ αλαδείμεη ηα social media σο αλαπφζπαζην 

εξγαιείν ζηελ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαη ζπγθεθξηκέλα πξνζεγγίδνπλ 

ηδηαηηέξσο πιένλ θαη ηνπο θηιάζινπο κε θπζηθή παξνπζία ζην γήπεδν ηελ 

εκέξα ηνπ αγψλα (Match Day Experience).  
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Οη ειιεληθέο νκάδεο ζα κπνξνχζαλ κε παξφκνην ηξφπν λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ social media ηελ ψξα ηνπ αγψλα, φκσο 

πξαθηηθήο θχζεο παξάγνληεο ην θαζηζηνχλ δχζθνιν, κε πην ζεκαληηθφ ηηο 

παξσρεκέλεο γεπεδηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ νκάδσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα (αλππαξμία Wi-Fi).  

Γειαδή, γηα λα κπνξέζνπλ νη νκάδεο λα επηθνηλσλήζνπλ αμηφινγεο 

social media θακπάληεο θαη λα εληζρχζνπλ ηα νθέιε απφ απηέο, πξέπεη λα 

ππάξμεη βειηηζηνπνίεζε ησλ γεπέδσλ σο πξνο ηηο παξνρέο επηθνηλσλίαο. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ θηιάζισλ πνπ παξαθνινπζνχλ έλαλ αγψλα θαηέρνπλ 

ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηέηνηεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα επηθνηλσλνχλ 

θαη λα αλεβάδνπλ θσηνγξαθηθφ πιηθφ, λα δηαηππψλνπλ επηηφπνπ ηελ άπνςή 

ηνπο ζηα social media θαη γεληθά λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο αζιεηηθήο εκπεηξίαο. 

Μηα δεχηεξε παξάκεηξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξναλαθεξφκελε 

δπλαηφηεηα, θαη ε νπνία ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί ζε ζπνπδαίν εξγαιείν 

δηακφξθσζεο κηαο social media ηαπηφηεηαο γηα ηελ νκάδα, είλαη ε 

δημιοςπγία πεπιεσομένος ηέηνηνπ πνπ ζα ειθχζεη θαη ζα θξαηήζεη ηνλ 

θίιαζιν πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ην αζιεηηθφ γεγνλφο. Σν 

επνλνκαδφκελν θαη σο content marketing είλαη πιένλ ε θνξπθή ζηελ 

αλαδήηεζε ηεο πην απνδνηηθήο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ αλαθνξηθά κε ηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

Ζ δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο social media community ελφο αζιεηηθνχ 

ζσκαηείνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηθαλνχ λα 

πξνζειθχζεη ηνπο θηιάζινπο θαη λα ηνπο σζήζεη λα ζπλαιιαρζνχλ θαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο, έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ αγάπε ηνπο 

γηα ηελ νκάδα.  
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Οη πην ηξέρνπζεο ηάζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ αζιεηηθνχ κάξθεηηλγθ 

αθνξνχλ ζην user-generated content marketing, δειαδή ζηελ δεκηνπξγία 

πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θηιάζινπο. Σν πεξηερφκελν απηφ, 

ηδηαίηεξα ηελ ψξα ηνπ αζιεηηθνχ γεγνλφηνο, ζα ήηαλ ηδαληθφ λα ην 

δηαρεηξίδεηαη ή λα ην επνπηεχεη ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη επηηξεπηφ, ε ίδηα ε 

νκάδα.  

Πξνζεγγίδνληαο bloggers ή fans πνπ αζρνινχληαη κε ηελ νκάδα θαη 

«ρξεζηκνπνηψληαο» ηνπο σο δηθνχο ηεο νπζηαζηηθά ρξήζηεο, ε νκάδα κπνξεί 

λα ηνπο κεηακνξθψζεη ζε πξεζβεπηέο ηνπ brand ηεο (brand ambassadors) 

θαη λα ηελ βνεζήζνπλ λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ παξνπζία ηεο ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

 Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη νη 

ηεξάζηηεο αιιαγέο πνπ έρεη απηή επηθέξεη κεηακνξθψλνπλ δξαζηηθά ηα 

πεξηβάιινληα ζηα νπνία ζπλαιιαζζφκαζηε θαη επηθνηλσλνχκε. Οη ρξήζηεο 

δηακνξθψλνπλ ηαπηφηεηεο, ηάζεηο, επηζπκίεο, κφδεο θαη αιιάδνπλ απφ ηα 

ζεκέιηα ηνπο φξνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο επηθνηλσλίαο. Ο αζιεηηζκφο δελ ζα 

κπνξνχζε λα μεθχγεη απφ ηηο αιιαγέο απηέο θαη ήδε κεηαιιάζζεηαη θαη 

εμειίζζεηαη, αθνκνηψλνληαο ηα λέα δεδνκέλα θαη εθκεηαιιεπφκελνο ηηο 

δπλαηφηεηεο γηα βειηίσζε πνπ ηνπ δίλνπλ ηα λέα κέζα θαη νη ηερλνινγηθέο 

αλαβαζκίζεηο.  

 ηελ Διιάδα, νη πξννπηηθέο ηεο ρξήζεο ησλ social media έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί απφ ηα επαγγεικαηηθά ζηειέρε ησλ νκάδσλ θαη γίλνληαη 

νινέλα θαη πην ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ 

γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ιεηηνπξγίαο ηνπο. Αλαγλσξίδνληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ζχγρξνλσλ γλψζεσλ πνπ 

απνθηνχλ κέζα απφ εμεηδηθεπκέλεο ζπνπδέο, νη Έιιελεο sports marketers 

πξνζπαζνχλ κε ιίγα κέζα θαη θάησ απφ αξλεηηθέο ζπλζήθεο (νηθνλνκηθή 

θξίζε, βία θαη ινηπέο παζνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνχ αζιεηηζκνχ) λα εμειίμνπλ 

ην αζιεηηθφ πξντφλ θαη λα ην θηάζνπλ ζε έλα επίπεδν πςειφηεξν θαη πην 

απνδνηηθφ. 

 Σα social media, εθφζνλ μεπεξάζνπλ ην επίπεδν ηεο «κφδαο» γηα ηηο 

ειιεληθέο νκάδεο θαη πξνρσξήζνπλ, έζησ θαη αξγά αιιά ζηαζεξά, ζην 

επφκελν ζηάδην πνπ είλαη νπζηαζηηθά ε θνηλή πνξεία κε ηνπο ρξήζηεο-

θηιάζινπο, ζα κπνξέζνπλ λα θαζηεξσζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν σο εξγαιείν 

κάξθεηηλγθ, απνθέξνληαο πνιιαπιά νθέιε θαη θέξδε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Παπάπηημα 1 

Δπυηήζειρ ποιοηικήρ ζςνένηεςξηρ ππορ διοπγανώηπιερ 

1. Πνηά είλαη ε παξνπζία ηεο δηνξγαλψηξηαο  ζηα Social Media; ε πνηα 

απφ απηά έρεη επίζεκνπο ινγαξηαζκνχο (accounts); Πφζν θαηξφ ηνπο 

δηαηεξείηε; 

2. Δάλ δελ έρεηε παξνπζία ζηα Social Media γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Δίλαη 

κέζα ζηα ζρέδηά ζαο λα αλνίμεηε επίζεκνπο ινγαξηαζκνχο ; 

3. Γηαηί θάλαηε ινγαξηαζκνχο  ζηα Social Media; Πνηνη ήηαλ νη ζηφρνη 

ζαο (εκπνξηθνί, επηθνηλσληαθνί, άιινη); Δπηηεχρζεθαλ απηνί νη ζηφρνη; 

4. Αλ έρεηε επίζεκνπο ινγαξηαζκνχο, ε δηαρείξηζή ηνπο είλαη επζχλε ηεο 

δηνξγαλψηξηαο ή έρεη αλαηεζεί ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε; Αλ ε δηαρείξηζε 

αλήθεη ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, απηφο είλαη θάπνηα εμεηδηθεπκέλε εηαηξία 

digital επηθνηλσλίαο ή θάηη άιιν; 

5. Πνηα είλαη ε εκπεηξία ζαο απφ ηελ  παξνπζία ηεο δηνξγαλψηξηαο ζηα 

Social Media κέρξη ηψξα;  

6. Παξαθνινπζείηε ηελ παξνπζία ησλ νκάδσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηφο ζαο 

ζηα Social Media; 

7. Ση εξγαιεία θαη ηη ελέξγεηεο θάλεηε κέζσ ησλ Social Media ; 

8. Έρεηε κεηξήζεη ηελ απνδνρή ησλ ινγαξηαζκψλ ζαο απφ ηνπο ρξήζηεο; 

Έρεηε κεηξήζεη ηα νθέιε απφ ηελ παξνπζία ζαο ζηα Social Media κέρξη 

ηψξα; 

9. Δίραηε θάπνηα αξλεηηθή εκπεηξία απφ ηελ παξνπζία ζαο ζηα Social 

Media; Αλ λαη, πεξηγξάςηε ηελ. 

10. Πξνζσπηθά δηαηεξείηαη θάπνηνλ ινγαξηαζκφ ζηα Social Media;  

 

Παπάπηημα 2 

Δπυηήζειρ ποιοηικήρ ζςνένηεςξηρ ππορ Π.Α.Δ./ Κ.Α.Δ. 

1. Πνηά είλαη ε παξνπζία ηεο νκάδαο ζαο ζηα Social Media; ε πνηα απφ 

απηά έρεη επίζεκνπο ινγαξηαζκνχο (accounts); Πφζν θαηξφ ηνπο δηαηεξείηε; 

2. Γηαηί θάλαηε ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο ζηα Social Media;  

Α. Πνηνη ήηαλ νη ζηφρνη ζαο (εκπνξηθνί, επηθνηλσληαθνί, άιινη); 

Β. Δπηηεχρζεθαλ απηνί νη ζηφρνη; 

3. Αλ έρεηε επίζεκνπο ινγαξηαζκνχο, ε δηαρείξηζή ηνπο είλαη επζχλε ηεο 

νκάδαο ή έρεη αλαηεζεί ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε; Αλ ε δηαρείξηζε αλήθεη ζε 

εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, απηφο είλαη θάπνηα εμεηδηθεπκέλε εηαηξία digital 

επηθνηλσλίαο ή θάηη άιιν;  

4. Πνηφ ηκήκα ηνπ κάξθεηηλγθ-επηθνηλσλίαο θαηαιακβάλνπλ ηα Social 

Media θαη πσο εληάζζνληαη ζηε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηεο νκάδαο? 
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5. Με πνην ηξφπν ε χπαξμε ησλ Social Media ζπλεηζθέξεη ζηελ 

εκπνξηθή αμία ηεο νκάδαο? Ση ελέξγεηεο θάλεηε κέζσ ησλ Social Media ; 

6. Έρεηε κεηξήζεη ηελ απνδνρή ησλ ινγαξηαζκψλ ζαο απφ ηνπο 

θηιάζινπο ζαο; Πνην είλαη ην βαζηθφ θαη άκεζν ζηνηρείν επηθνηλσλίαο κε ην 

θνηλφ πνπ θαηαγξάθεηαη?  

7. Έρεηε κεηξήζεη ηα νθέιε απφ ηελ παξνπζία ηεο νκάδαο ζαο ζηα 

Social Media κέρξη ηψξα; Έρεηε αμηνινγήζεη ηελ πξνζθνξά ηεο επηθνηλσλίαο 

κέζσ Social Media? Με πνην ηξφπν αληηιακβάλεζηε/ιακβάλεηε ην φθεινο 

πνπ δεκηνπξγείηαη? 

8. Με πνην ηξφπν εκπιέθνληαη νη ρνξεγνί ζηε ιεηηνπξγία ησλ Social 

Media? 

9. Πνηα ιεηηνπξγία έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηε ρξήζε ησλ Social Media 

θαη πνηα έρεη ίζσο παξαγθσληζηεί?  

10. Πνηα είλαη ε εκπεηξία ζαο απφ ηελ  παξνπζία ηεο νκάδαο ζαο ζηα 

Social Media κέρξη ηψξα; Δίραηε θάπνηα αξλεηηθή εκπεηξία απφ ηελ παξνπζία 

ηεο νκάδαο ζηα Social Media; Αλ λαη, πεξηγξάςηε ηελ. 

11. Πξνζσπηθά δηαηεξείηαη θάπνηνλ ινγαξηαζκφ ζηα Social Media; 
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