
 

Σελίδα 1 από 20 
 

SITE: www.Eclass4U.gr  Τ. 210-5711484 ΚΙΝ. 6970401981 
E-MAIL: grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

  ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΕΟ 45 

ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

http://www.eclass4u.gr/
mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


 

Σελίδα 2 από 20 
 

SITE: www.Eclass4U.gr  Τ. 210-5711484 ΚΙΝ. 6970401981 
E-MAIL: grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

 

 Ποια είναι τα βασικά μοντέλα εσόδων; 

 Πωλήσεις πχ net a porter 

 Προμήθεια συναλλαγής πχ allazorevma.gr 

 Τέλος συνδρομής πχ. netflix 

 Τέλη διαφήμισης  

 Τέλη σύνδεσης.  Amazon.com οι εταιρείες χρεώνουν επειδή παρεχουν αναφορά στους πελάτες 

τους προς άλλους ιστοτόπους 

  Τέλος Άδειας χρήσης. Πχ με ετήσια συνδρομή ή τέλος ανά χρήση ενός προγράμματος πχ 

Microsoft ή λογιστικά συστήματα 

 Άλλες πηγές εσόδων. Πχ κάποια Online παιχνίδια. 

 

 

 Ποιοι είναι οι εικονικοί λιανέμποροι; 

Οι εικονικοί λιανέμποροι είναι εταιρείες με άμεσες διαδικτυακές πωλήσεις που δεν χρειάζονται φυσικά 

καταστήματα. Η Amazon είναι το πιο χαρακτηριστικό υπόδειγμα αυτής της μορφής λιανεμπορίου. Οι 

γενικού σκοπού αμιγώς ηλεκτρονικές εταιρείες μπορεί να είναι πολύ μεγάλες. Οι ειδικού σκοπού 

εικονικοί λιανέμποροι είναι εξειδικευμένοι λιανέμποροι που λειτουργούν σε περιορισμένες αγορές 

(Turban κα.,2020, σελ. 135 -136). 

 

 

 

 

 Τι είναι το πολυκαναλικό μοντέλο; 

Μερικοί αμιγώς ηλεκτρονικοί λιανέμποροι ανοίγουν φυσικά καταστήματα. Η ιδέα των πωλήσεων τόσο στο 

διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου συνιστά στοιχείο ενός μοντέλου που ονομάζεται πολυκαναλικό 

επιχειρηματικό μοντέλο. Χρησιμοποιώντας αυτή τη στρατηγική μια εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα 

στους πελάτες να επιλέξουν εκείνο το κανάλι μάρκετινγκ που τους είναι πιο βολικό (Turban κα.,2020, σελ. 

136). 

Οι λιανέμποροι που λειτουργούσαν παραδοσιακά με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο όπως η Amazon έχουν 

αρχίσει και κατασκευάζουν φυσικά καταστήματα σε συγκεκριμένες περιοχές για καθορισμένους τύπους 

προϊόντων (Turban κα.,2020, σελ. 136). 

Ένας λιανέμπορος μόνο με φυσική παρουσία ασκεί δραστηριότητα αποκλειστικά στον φυσικό κόσμο.  

Αυτό δίνει την δυνατότητα και στους πελάτες να κάνουν το λεγόμενο “showrooming”, όπου οι πελάτες 

επισκέπτονται ένα κατάστημα για να εξετάσουν ένα προϊόν, το οποίο, όμως αγοράζουν έπειτα στο 

διαδίκτυο. Έτσι , οι λιανέμποροι μπορούν να ικανοποιούν αποδοτικότερα τις ανάγκες πελατών μοχλεύοντας 

τα πλεονεκτήματα των τεχνολογικών συστημάτων όσο και των φυσικών καταστημάτων (Brown, 2016 στο 

Turban κα.,2020, σελ. 137). 

 

Στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο συνδυάζεται η ύπαρξη ιστότοπου με φυσικό κατάστημα 

Οι αμιγώς ηλεκτρονικοί λιανέμποροί βλέπουν ότι με το πολυκαναλικό μοντέλο οι πελάτες τους έχουν 

περισσότερες επιλογές, αφού μπορούν να αγγίξουν και να δοκιμάσουν τα προϊόντα και κατόπιν μπορούν 

να τα παραγγείλουν online ειδικά αν αυτά είναι σε προσφορά. (γιατί πχ τα έχουν ήδη δοκιμάσει). 

 

Σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμολογιακή πολιτική μιας click & mortar επιχείρησης, είναι φανερό πως οι 

τιμές πρέπει να είναι ανταγωνιστικές και στα δύο κανάλια διάθεσης των προϊόντων (φυσικό και 

ηλεκτρονικό). Άλλωστε οι δυνατότητες που δίνουν οι σύγχρονες μηχανές αναζήτησης και σύγκρισης τιμών 

στους καταναλωτές καθιστούν την τιμολόγηση των  προϊόντων ιδιαίτερα σημαντική για τη βιωσιμότητα 

μιας επιχείρησης λιανικού εμπορίου.  Πολλές φορές για την αποφυγή προβλημάτων που σχετίζονται με τις 

συγκρουόμενες τιμές  των προϊόντων στα δύο κανάλια, οι επιχειρήσεις προβαίνουν στη δημιουργία 
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θυγατρικών  εμπορικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλήρου την ηλεκτρονική διάθεση των  

προϊόντων τους, πολλές φορές, με διαφορετική ονομασία και σήμα . 

 

 Τι είναι το Dropshipping; 

Η διαδικτυακή μεταπώληση (drop shipping) είναι ένα μοντέλο ΗΕ  όπου ο ηλεκτρονικός λιανέμπορος (ο 

πωλητής) πρώτα πουλά ένα προϊόν, το οποίο αγοράζει εκ των υστέρων (μετά τη λήψη της παραγγελίας) 

από έναν προμηθευτή (τρίτο μέρος) , που αναλαμβάνει - εκτός από τη διάθεση - τη συσκευασία και την 

αποστολή του προϊόντος στον αγοραστή. Οι βασικοί παίκτες στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο 

είναι ο πωλητής, ο αγοραστής, ο προμηθευτής, ο πάροχος του καταλόγου και ο κατασκευαστής της 

ιστοσελίδας (Turban κα.,2020, σελ. 140). 

 

Σε σύγκριση με τους dropshippers οι αμιγώς ηλεκτρονικοί λιανέμποροι είναι αυτοί που διαθέτουν δικές 

τους αποθήκες ως μέρος της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Ενώ στο dropshipping δεν έχουν δικές τους 

αποθήκες, ενώ δεν έχουν σε πολλές περιπτώσεις και συμμετοχή στην διαδικασία αποστολής και 

διεκπεραίωσης της παραγγελίας. 

 

Το Drop shipping δίνει τη δυνατότητα σε λιανέμπορους να αποκτήσουν ένα διαδικτυακό κατάστημα, χωρίς 

να έχουν πραγματικά προϊόντα οι ίδιοι. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να διαθέτουν αποθήκη και να 

επωμίζονται τα έξοδα διαχείρισης αυτής. Είναι ιδανικό για start ups και για μικρές επιχειρήσεις καθώς 

μειώνει σημαντικά την έκθεση σε ρίσκο στα πρώτα στάδια της επιχείρησης. Έτσι, αν μια επιχείρηση 

πουλάει t-shirt, μπορεί να έχει πωλήσεις μέχρι και 10000 t-shirt, χωρίς όμως να έχει στην αποθήκη του το 

εμπόρευμα. Ένας προμηθευτής διεκπεραιώνει τις παραγγελίες και αποστέλλει το κάθε t-shirt εκ μέρους της 

επιχείρησης. 

 

Στις αμιγώς ηλεκτρονικές λιανεμπορικές επιχειρήσεις, ο έμπορος έχει μεγαλύτερο έλεγχο των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Αν και απαιτούν μεγαλύτερο κεφάλαιο από το dropshipping οι αμιγώς 

ηλεκτρονικοί λιανέμποροι έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Είναι άλλωστε λογικό, καθώς παίρνουν 

μεγαλύτερο ρίσκο. Στο dropshipping απαιτείται χαμηλότερο κεφάλαιο, οι αμιγώς ηλεκτρονικοί 

λιανέμποροι αν δεν καταφέρουν να πουλήσουν το απόθεμα τους, θα έχουν φύρα και μειωμένα κέρδη. Από 

την άλλη το κέρδος τους είναι μεγαλύτερο, καθώς δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι. 

 

Στο επιχειρηματικό μοντέλο dropshipping μια επιχείρηση πουλά προϊόντα χωρίς να διαθέτει εμπόρευμα σε 

κάποια αποθήκη. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι πελάτες επισκέπτονται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, 

παραγγέλνουν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν από έναν κατάλογο και πληρώνουν σε λιανική τιμή για 

την αγορά τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα προωθεί τις παραγγελίες στον προμηθευτή πληρώνοντας σε 

αυτόν σε χονδρική τιμή. Ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στους πελάτες με την επωνυμία του 

ηλεκτρονικού καταστήματος. 

 

 Οι κύριοι ρόλοι στο μοντέλο dropshipping 

 

Ο ρόλος του Αγοραστή: Τον ρόλο αυτό έχει ο πελάτης ο οποίος επισκέπτεται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 

και παραγγέλνει σε λιανική τιμή τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν από ένα κατάλογο. Έτσι, στο παράδειγμα 

του drop shipping ο αγοραστής επιλέγει ένα προϊόν από ένα ιστότοπο της αρεσκείας του. 

Ο ρόλος του ενδιάμεσου: Τον ρόλο αυτό έχει το ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο αποδέχεται τις 

παραγγελίες από τους αγοραστές και τις προωθεί στον προμηθευτή πληρώνοντας σε αυτόν σε χονδρική 

τιμή. Έτσι, το ηλεκτρονικό κατάστημα εν προκειμένω θα δεχθεί την παραγγελία και θα την προωθήσει στον 

προμηθευτή για διεκπεραίωση. 

Ο ρόλος του Προμηθευτή, είναι ο χονδρέμπορος ο οποίος έχει τα προϊόντα είτε σε μια αποθήκη είτε στο 

δικό του φυσικό κατάστημα και αποστέλλει τα προϊόντα στους πελάτες με την επωνυμία του ηλεκτρονικού 

καταστήματος. Ο τρίτος παίκτης είναι ο προμηθευτής στο συγκεκριμένο μοντέλο και μπορεί να είναι 

παραγωγός ή χονδρέμπορος 
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Ο πάροχος του καταλόγου.  Πολλές εταιρείες βοηθούν τους καταναλωτές να εντοπίσουν προμηθευτές και 

προϊόντα. Χρεώνουν συνήθως ένα τέλος για αυτήν την υπηρεσία, ενώ μπορεί να διεκπεραιώσουν αυτοί την 

παραγγελία. 

Ο κατασκευαστής ιστοσελίδας, πολλοί πωλητές που διεξάγουν πολλές συναλλαγές δημιουργούν 

εξειδικευμένη ιστοσελίδα, για να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για διαφημίσεις, εισπράξεις από πελάτες, 

επικοινωνία με αγοραστές και προμηθευτές, μεταφορά παραγγελιών, πληρωμές προς τον προμηθευτή και 

διεξαγωγή άλλων δραστηριοτήτων. 

 

 Πλεονεκτήματα του Dropshipping 

 

 Χαμηλότερη απαίτηση κεφαλαίου, ενώ ακόμα και οι αμιγώς ηλεκτρονικοί λιανέμποροι έχουν 

περισσότερο κόστος κεφαλαίου 

 Εύκολο ξεκίνημα 

 Εύκολη κλιμάκωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 Υψηλό δυναμικό καλλιέργειας “προθυμίας” πελατών 

 Χαμηλή απαίτηση πόρων και χώρου 

 Πληρωμή των προμηθευτών μετά την πληρωμή από τους πελάτες 

 Χαμηλά γενικά έξοδα 

 Ευέλικτη τοποθεσία 

 Δεν υπάρχει ανάγκη διεκπεραίωσης της παραγγελίας 

 Δεν υπάρχει ανάγκη τήρησης αποθεμάτων 

 Αύξηση διαχρονικής αξίας πελάτη 

 Δυνατότητα επέκτασης σε νέες και παγκόσμιες αγορές 

 Διαθεσιμότητα εναλλακτικού εμπορικού καναλιού 

 

 

 Dropshipping Μειονεκτήματα 

 Αν προκύψει πρόβλημα στη διαδικασία την ευθύνη φέρει ο πωλητής 

 Ο πωλητής δεν βλέπει αυτά που αποστέλλει ο προμηθευτής 

 Όλοι μπορούν να κάνουν ακριβώς αυτό που κάνει ο πωλητής επομένως υπάρχει έντονος 

ανταγωνισμός 

 Οι επιστροφές από πελάτες μπορεί να είναι πολύπλοκες 

 Χάνεται ο έλεγχος της ποιότητας και της ταχύτητας αποστολών 

 Χρειάζεται υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών στον πελάτη, η οποία ενδέχεται να είναι 

κοστοβόρα όταν ο αριθμός των πελατών είναι μεγάλος 

 Η διαφορά ανάμεσα στις τιμές χρέωσης των πελατών και στις τιμές πληρωμής στους προμηθευτές 

μπορεί να είναι μικρή 
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 Ποιοι είναι οι περιορισμοί του ηλεκτρονικού εμπορίου 

 
Τεχνολογικοί περιορισμοί: 

 Ανάγκη για παγκόσμια αποδεκτά πρότυπα σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας 

 Ανεπαρκές εύρος ζώνης τηλεπικοινωνιών  

 Τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού είναι υπό ανάπτυξη 

 Δυσκολίες ολοκλήρωσης του ίντερνετ και του λογισμικού ΗΕ με ορισμένες εφαρμογές ή και βάσεις 

δεδομένων 

 Ακριβή προσπέλαση στο ίντερνετ 

 Η ικανοποίηση παραγγελιών για B2C μεγάλης κλίμακας απαιτεί ειδικές αυτοματοποιημένες αποθήκες 

 

Μη τεχνολογικοί περιορισμοί: 

 τα προβλήματα ασφάλειας και διασφάλισης απορρήτου αποτρέπουν τους χρήστες από αγορές 

 Έλλειψη εμπιστοσύνης στους πωλητές, στους υπολογιστές και στις απρόσωπες συναλλαγές 

 Αντίσταση στην αλλαγή 

 Πολλά νομικά θέματα και θέματα δημόσιας πολιτικής, περιλαμβανομένης και της φορολόγησης, δεν έχουν 

επιλυθεί ακόμα 

 Εθνικές και διεθνείς κυβερνητικές ρυθμίσεις που δυσκολεύουν τις συναλλαγές 

 Δυσκολία μέτρησης οφελών του ΗΕ 

 Δεν υπάρχουν αρκετοί πελάτες. Υπάρχει έλλειψη συνεργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

 

 

 

 

 

Συγκριτικός 

πίνακας 

Αμιγώς Ηλεκτρονικοί λιανέμποροι Dropshipping 

οφέλη • Περισσότερο έλεγχο των 
διαδικασιών 

• Μπορούν να Πουλάνε τα 
δικά τους προϊόντα  

• Μεγαλύτερο περιθώριο 
κέρδους 

• Δυνατότητα να χτίσουν 
εμπορική επωνυμία 
(branding) 

• Έλεγχος σε επίπεδο 
branding προϊόντων 

• Λιγότερα νομικά θέματα 

• Χαμηλό λειτουργικό 
κόστος 

• Χαμηλό κόστος έναρξης  

• Ευκολία έναρξης  

• Δεν υπάρχει άγχος 
κατασκευής  

• Δεν ασχολούνται με την 
συσκευασία 

• Δεν υπάρχει φυσική 
αποθήκη  

 

μειονεκτήματα • Κόστος επένδυσης σε 
αποθήκη 

• Επένδυση σε 
επιχειρησιακές διαδικασίες 
διεκπεραίωσης 

• Λειτουργικά κόστη 
αποθηκών και κέντρων 
διακίνησης 

• Μεγαλύτερη αρχική 
επένδυση 

• Απαιτείται φυσική 
παρουσία (αποθήκη) 

• Λιγότερος έλεγχος της 
διεκπεραίωσης και της 
διαδικασίας 

• Μικρότερο περιθώριο 
κέρδους 

• Κόστη ενδιάμεσων  

• Οι επιστροφές από 
πελάτες μπορεί να είναι 
πολύπλοκες 

• Έντονος ανταγωνισμός 

• Ο πωλητής δεν βλέπει 
αυτά που αποστέλλει ο 
προμηθευτής 

• Πιθανά νομικά ζητήματα  
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 Ποιοι είναι οι παράγοντες διαφοροποίησης φυσικού έναντι ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου; 

 

 

 Ποια τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου; 

• Χαμηλότερο κόστος προϊόντος, με επακόλουθο την αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

• Προσέγγιση περισσότερων πελατών, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται εκτός της περιοχής του 

προμηθευτή 

• Αλλαγή τιμών και καταλόγων γρήγορα, περιλαμβάνοντας και οπτική παρουσίαση 

• Χαμηλότερο κόστος εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Παροχή σε πελάτες μιας πληθώρας πληροφοριών ηλεκτρονικά, ως μια επιλογή 

αυτοεξυπηρέτησης, εξοικονομώντας έτσι κόστος εξυπηρέτησης πελατών 

• Γρήγορη αντίδραση σε ανάγκες των πελατών, σε παράπονα, σε εκτιμήσεις κοκ 

• Παροχή εξειδίκευσης προϊόντων και υπηρεσιών, αυτοδιαμόρφωση και εξατομίκευση φροντίδας 

πελατών 

• Δυνατότητα σε μικρές εταιρείες να ανταγωνίζονται με μεγαλύτερες εταιρείες. 

• Καλύτερη κατανόηση των πελατών και αλληλεπίδραση με αυτούς 

• Πώληση εξειδικευμένων ειδών σε όλη τη χώρα ή και σε όλο τον κόσμο 

• Εμπλοκή πελατών σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες αναζητήσεων, συγκρίσεων και συζητήσεων 

• Επαφή με πελάτες που δεν μπορούν να προσεγγιστούν με παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας 
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Οφέλη για τους αγοραστές 

• Πληρώνουν λιγότερο από ότι στα παραδοσιακά ή ακόμη και τα εκπτωτικά καταστήματα 

• Βρίσκουν προϊόντα/υπηρεσίες, που δεν διατίθενται σε τοπικά καταστήματα 

• Αγοράζουν από όλο τον κόσμο: συγκρίνουν τιμές και υπηρεσίες 

• Κάνουν αγορές όποτε θέλουν και από όπου θέλουν 

• Θεωρούν άχρηστο να πάνε στο κατάστημα και να ξοδέψουν χρόνο και βενζίνη και να πιέζονται 

από πωλητές 

• Δημιουργούν τα δικά τους σχέδια και προϊόντα 

• Βρίσκουν συλλεκτικά είδη 

• Αγοράζουν σε ομάδες : μαζί με φίλους και εμπλέκονται σε κοινωνικές αγορές 

 

 Τι είναι οι Ηλεκτρονικοί κατάλογοι; 

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι: Αποτελούνται από μια βάση δεδομένων προϊόντων, δυνατότητες κατάταξης 

και αναζήτησης και από μια λειτουργία παρουσίασης. Είναι η ραχοκοκαλιά των περισσότερων ιστοτόπων 

πωλήσεων ΗΕ. 

H διαδικασία της διαδικτυακής αγοράς ξεκινά με έναν αγοραστή να συνδέεται στον ιστότοπο ενός πωλητή 

ή να εγγράφεται (εάν χρειάζεται) και να μεταβαίνει στον ηλεκτρονικό κατάλογο ή στον λογαριασμό του, 

ως αγοραστής. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι μπορεί να είναι πολύ μεγάλοι, επομένως η χρήση μιας μηχανής 

αναζήτησης είναι πάντα χρήσιμη. Οι αγοραστές συνήθως επιθυμούν να συγκρίνουν τιμές. Επομένως, μια 

διαδικτυακή υπηρεσία σύγκρισης τιμών μπορεί να είναι χρήσιμη. Ορισμένοι πωλητές (π.χ. American 

Airlines, Amazon.com) παρέχουν συγκρίσεις τιμών που δείχνουν τους υπάρχοντες ανταγωνιστές(βλ. Οδηγό 

μελέτης για το βιβλίο Turban). 

Αν δεν ικανοποιηθεί, ο αγοραστής μπορεί να εγκαταλείψει τον ιστότοπο του πωλητή. Εάν ικανοποιηθεί, ο 

αγοραστής θα τοποθετήσει το επιλεγμένο αντικείμενο σε ένα εικονικό καλάθι αγορών. Ο αγοραστής μπορεί 

να επιστρέψει στον ηλεκτρονικό κατάλογο του πωλητή για να επιλέξει περισσότερα είδη. Κάθε επιλεγμένο 

είδος τοποθετείται στο καλάθι αγορών(βλ. Οδηγό μελέτης για το βιβλίο Turban). 

Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή των προϊόντων, ο αγοραστής μεταβαίνει σε μια επόμενη σελίδα για να 

ολοκληρώσει την αγορά, όπου έχει συχνά τη δυνατότητα να επιλέξει το πότε θα γίνει η αποστολή των 

προϊόντων που αγόρασε (π.χ. τυπική, την επόμενη μέρα κ.α.). Τέλος, ο αγοραστής μεταβαίνει σε μια σελίδα 

για να συμπληρώσει τα στοιχεία σχετικά με την πληρωμή(βλ. Οδηγό μελέτης για το βιβλίο Turban). 

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι αποτελούνται από μια βάση δεδομένων προϊόντων, ένα ευρετήριο και μια 

λειτουργία παρουσιάσεων. Είναι η ραχοκοκαλιά των περισσότερων ιστοσελίδων πωλήσεων ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Για τον έμπορο, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι έχουν ως σκοπό να διαφημίσουν και να προωθήσουν 

τα προϊόντα του και τις υπηρεσίες του. Για τον πελάτη, ο σκοπός τους είναι να τον βοηθήσουν στον 

εντοπισμό πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες. Η αναζήτηση σε έναν ηλεκτρονικό κατάλογο μπορεί 

να γίνει γρήγορα με τη βοήθεια μηχανών αναζήτησης (Turban κα.,2020, σελ. 89). 
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 Τι είναι οι μηχανές αναζήτησης; 

Οι μηχανές αναζήτησης είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο μπορεί να προσπελάσει μια βάση 

δεδομένων πόρων του ίντερνετ και να ψάξει για συγκεκριμένες πληροφορίες ή με βάση λέξεις – κλειδιά 

και να αναφέρει τα αποτελέσματα. Δημοφιλέστερες μηχ. Αναζήτησης: Google, Bing, Yahoo. Οι μηχανές 

αναζήτησης είναι ένας καλός μηχανισμός για να βρίσκουν πληροφορίες οι περισσότεροι άνθρωποι και έτσι 

μια καλή πλατφόρμα για ηλεκτρονική διαφήμιση. Η τοποθέτηση ηλεκτρονικών διαφημίσεων σε 

ιστοσελίδες που εμφανίζουν αποτελέσματα από ερωτήματα σε μηχανές αναζήτησης είναι γνωστή ως 

διαφήμιση αναζήτησης. Αν το αποτέλεσμα αναζήτησης περιλαμβάνει την εταιρεία και το προϊόν σας, τότε 

θα είναι μια δωρεάν διαφήμιση για εσάς. Το πρόβλημα είναι ότι τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης μπορούν 

να περιλαμβάνουν χιλιάδες είδη και το προϊόν σας να μην βρίσκεται στην πρώτη ή δεύτερη σελίδα 

αποτελεσμάτων.  

Προκειμένου να βελτιωθεί η κατάταξη μιας επιχείρησης μέσα στις μηχανές αναζήτησης εμπλέκεται η 

μέθοδος του Search Engine Optimization (S.E.O.). Ουσιαστικά είναι η διαδικασία για τη βελτίωση της 

προβολής μιας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης. Σε γενικές γραμμές, η υψηλότερη κατάταξη στη 

σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης σημαίνει ότι όλο και περισσότερους επισκέπτες στην ιστοσελίδα της 

επιχείρησης. Το S.E.O. μπορεί να στοχεύει και σε διαφορετικά είδη αναζήτησης, όπως εικόνες, βίντεο, 

ακαδημαϊκή έρευνα, ειδικά περιεχόμενα (ειδήσεις συγκεκριμένων κλάδων, κ.α.). 

 

 Ποιοι είναι οι τύποι των δημοπρασιών ; 

• ΕΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, ΕΝΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 

• ΕΝΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 

• ΕΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ 

• ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ο 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

• ΠΟΛΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 

• ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

Πιο συγκεκριμένα (Turban κα, 2018, σελ. 69): 

• ΕΝΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ. Σε αυτήν την περίπτωση ο 

πωλητής χρησιμοποιεί μια προωθητική δημοπρασία, μια δημοπρασία κατά την οποία, ο 

πωλητής δέχεται προσφορές από πολλούς αγοραστές. Υπάρχουν τέσερις τύποι 

προωθητικών δημοπρασιών: 

o Πλειοδοτικές δημοπρασίες (Αγγλικές ή Αμερικάνικες δημοπρασίες). Οι τιμές 

προσφοράς αυξάνουν στην διάρκεια της δημοπρασίας 
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o Μειοδοτικές δημοπρασίες (Ολλανδικές και Ελεύθερης πτώσης), οι 

τιμέςπροσφορών μειώνονται στην διάρκεια της δημοπρασίας 

• ΕΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ 

o Αντίστροφες δημοπρασίες 

o Καθορισμού τιμής 

 

ΕΝΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ. 

Αμερικάνικες δημοπρασίες: 

Ή αλλιώς : Yankee δημοπρασία. Σε αυτό το είδος γίνεται δημοπράτηση πολλαπλών 

πανομοιότυπων αντικειμένων κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφέρουν τιμή για 

οποιαδήποτε ποσότητα των προσφερόμενων αντικειμένων, και η υψηλότερη προσφορά κερδίζει. 

Στον Αμερικανικού τύπο δημοπράτησης προϊόντων (Yankee auction), έναν πλειοδοτικό τύπο 

δημοπράτησης πολλαπλών μονάδων του ιδίου προϊόντος, κατάλληλου ειδικότερα για την πώληση 

σε μικρές παρτίδες αρκετά ακριβών προϊόντων (Kambil & Van Heck,2002), έχουμε έναν πωλητή 

ο οποίος και προσφέρει έναν συγκεκριμένο αριθμό προϊόντων (πχ 100) βάσει μίας τιμής που ο 

ίδιος καθορίζει και πολλαπλών αγοραστών, οι οποίοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να 

αποκτήσουν τον επιθυμητό για αυτούς αριθμό προϊόντων υποβάλλοντας διαρκώς υψηλότερες και 

ανταγωνιστικότερες μεταξύ τους προσφορές (Kambil & Van Heck, 2002; Ockenfels et al. 2006; 

Laudon & Traver, 2007).  

Στον Αμερικανικού τύπο δημοπράτησης οι αντίστοιχες προτάσεις προσφορών 

κατατάσσονται τόσο κατά τιμή, όσο και συνολική ζητούμενη ποσότητα ή και χρόνο 

υποβολής, με τελικούς ‘νικητές’ όλους όσοι υποβάλλουν και τις υψηλότερες 

μεταξύ αυτών προτάσεις προσφορών, σε τιμές όμως ίσες και μόνο ίσες των τελικών 

τους προσφορών (Ockenfels et al., 2006), και ακολουθούν όλοι εκείνοι 

μεγαλύτερων ζητούμενων ποσοτήτων και χρονικά ταχύτερων αντίστοιχων προτάσεων 

προσφορών.  

 

Αγγλικές δημοπρασίες: 

Στην Αγγλική δημοπρασία ένα προϊόν πωλείται κάθε φορά και οι αγοραστές δίνουν προσφορές 

για ένα αντικείμενο εναλλάξ και η τιμή αυξάνεται με το χρόνο. Ένας από τους δημοφιλέστερους 

τώρα C2C, B2C και B2B τύπους δημοπράτησης προϊόντων και υπηρεσιών είναι αυτός του 

Αγγλικού (English auction), ένας ανοικτός πλειοδοτικός τύπος ηλεκτρονικής δημοπράτησης, 

προσανατολισμένος στον εκάστοτε πωλητή (seller bias), που δεν διαφέρει σημαντικά από τον 

αντίστοιχο των παραδοσιακών δημοπρασιών (Laudon & Traver, 2007). Σε μία Αγγλικού τύπου 

δημοπρασία, ένα πολύ κοινότυπο πλέον τύπο ηλεκτρονικής δημοπράτησης στο διαδίκτυο, έχουμε 

έναν πωλητή (seller) από τη μία πλευρά ο οποίος και προχωρά στην πώληση ενός προϊόντος και 
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πολλαπλών αγοραστών (bidders) από την άλλη, οι οποίοι και ανταγωνίζονται μεταξύ τους 

προκειμένου να το αποκτήσουν. Για παράδειγμα οι δημοπρασίες που γίνονται στο ebay. 

Ειδικότερα, αυτή πραγματοποιείται μέσω της υποβολής ανάλογων προτάσεων προσφορών εντός 

ενός πολύ συγκεκριμένου και γνωστού σε όλους χρονικού διαστήματος και πέραν μίας τιμής  κάτω 

της οποίας και ο εκάστοτε πωλητής αρνείται να πουλήσει, με την υψηλότερη αυτών στο τέλος 

πρόταση να “κερδίζει” το προϊόν. Ακόμη περισσότερο, σε αυτόν τον τύπο δημοπράτησης κάθε 

πρόταση προσφοράς αυξάνει βάσει ενός πολύ συγκεκριμένου κάθε φορά ανάλογου ελαχίστου 

βήματος (bid increment) ενώ κάθε αγοραστής δύναται να υποβάλλει περισσότερες της μίας 

προτάσεις προσφορών ανεξαρτήτου χρόνου και γεωγραφικής του τοποθέτησης. 

Ένα αλλο παράδειγμα αγγλικού τύπου δημοπρασίας είναι αυτός από τον οίκο Christie’s. 

https://www.christies.com/en/calendar  

 

Ολλανδικές Δημοπρασίες: 

Πρόκειται για δημοπράτηση πολλαπλών πανομοιότυπων αντικειμένων, με τιμές που ξεκινούν από 

ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και μειώνονται καθώς περνάει ο χρόνος. Είναι δηλαδή μειωδοτική 

δημοπρασία. Οι ενδιαφερόμενοι ορίζουν τη ποσότητα που είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν σε 

συγκεκριμένη τιμή. 

Σε μία Ολλανδικού τώρα τύπου ηλεκτρονική δημοπρασία (Dutch auction), έναν πλειοδοτικό τύπο 

δημοπράτησης προϊόντων προσανατολισμένου προς τον πωλητή , έναν μειοδοτικό τύπο 

δημοπράτησης ο οποίος πρωτοξεκίνησε από τους παραγωγούς ανθών της Ολλανδίας (Aalsmeer, 

Holland) στα πλαίσια μίας προσπάθειάς για την αποτελεσματική πώληση της ημερήσιας 

παραγωγής τους (Westland & Clark, 1999), έχουμε την παρουσία ενός πωλητή (seller) ο οποίος 

και προχωρά στην πώληση ενός συγκεκριμένου αριθμού μονάδων του ιδίου προϊόντος και 

πολλαπλών αγοραστών (bidders) οι οποίοι και ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να 

αποκτήσουν εκείνη τη ποσότητα προϊόντος η οποία και ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες τους. 

Ειδικότερα, ο πωλητής είναι εκείνος ο οποίος εκκινεί την διαδικασία προσδιορίζοντας τόσο τον 

συνολικό αυτών αριθμό, όσο και την τιμή εκκίνησης (starting bid) ενός εξ αυτών (τιμή μονάδος), 

με τους αγοραστές να ακολουθούν υποβάλλοντας αντίστοιχες προτάσεις προσφορών οι οποίες 

αναφέρονται τόσο στην ποσότητα, όσο και στην τιμή την οποία επιθυμούν να αποκτήσουν και 

αποδώσουν αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, ο πωλητής προβαίνει σταδιακά και σε μία μείωση της 

συγκεκριμένης αυτής τιμής μονάδος, χωρίς όμως να δημοσιεύει και την διαθέσιμη πριν από κάθε 

τέτοια κίνηση ποσότητα προϊόντος, με “νικητές” αυτής σε τελική ανάλυση να καθίστανται όλοι 

εκείνοι οι οποίοι και υποβάλλουν τις υψηλότερες για κάθε περίπτωση προσφορές, αποδίδοντας 

όμως στον εκάστοτε πωλητή μόνο εκείνην την τιμή η οποία και αντιστοιχεί σε αυτήν της ελάχιστης 

αποδεκτής προσφοράς, προσφοράς η οποία μάλιστα δύναται να είναι αρκετά μικρότερη της τιμής 

ορισμένων εξ αυτών (ομοιογενή τιμολόγηση) (Laudon & Traver, 2007). 
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Ελεύθερης πτώσης (μειούμενη τιμή) 

Στην περίπτωση αυτή έχουμε μία διαφοροποίηση της Ολλανδικής δημοπρασίας, κατά την οποία 

ένα μόνο αντικείμενο δημοπρατείται τη φορά. Η τιμή ξεκινά από πολύ υψηλό επίπεδο και 

μειώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, η προσφορά που κερδίζει είναι η χαμηλότερη όταν 

εξαντληθεί ο χρόνος. 

 

 

ΕΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ 

 

Αντίστροφες δημοπρασίες 

Στις αντίστροφες ηλεκτρονικές δημοπρασίες (reverse auctions), αντιστρέφεται ο ρόλος πωλητή 

και αγοραστή, έτσι έχουμε έναν αγοραστή από την μία που προχωρά στην δημοπράτηση-

πρόσκληση πωλητών, οι οποίοι και δύναται να ικανοποιήσουν μία πολύ συγκεκριμένη του ανάγκη 

σε προϊόντα και υπηρεσίες και πολλαπλάσιων πωλητών από την άλλη, οι οποίοι και 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να καταστούν εκείνοι οι οποίοι και θα την 

ικανοποιήσουν. Οι τελευταίοι μάλιστα ανταγωνίζονται μεταξύ τους καθόλην την διάρκεια μέσω 

της υποβολής ανάλογων και συνεχώς μειούμενων προτάσεων προσφορών με τελικό αποδέκτη της 

εκείνον τον πωλητή με την χαμηλότερη τις περισσότερες φορές εξ αυτών αγοραία τιμή προσφοράς 

(Laudon & Traver, 20007; Turban et al., 2004; Smeltzer & Carr, 2003). 

Στον συγκεκριμένο τύπο δημοπράτησης, κάθε αγοραστής προχωρά στην πρόσκληση όλων εκείνων 

των πωλητών οι οποίοι και δύναται να ικανοποιήσουν τις εκάστοτε συγκεκριμένες τους ανάγκες 

σε προϊόντα και υπηρεσίες μόνο μέσω ενός συστήματος υποβολής προσφορών στο οποίο και οι 

αντίστοιχες προσφορές είναι πάντοτε ορατές και προσβάσιμες από κάθε συμμετέχοντα (Smeltzer 

& Carr, 2003).  

Ειδικότερα, κάθε πωλητής προβαίνει στην υποβολή αντίστοιχων προτάσεων προσφοράς, 

προσφοράς σε προϊόντα, υπηρεσίες ή και εργασία, μέσω ενός ανάλογου συστήματος υποβολής 

προτάσεων διάρκειας αρκετών γύρων οι οποίοι και ολοκληρώνονται στο σημείο που σταματά η 

υποβολή ακόμη χαμηλότερων σε όρους τιμών προσφορών, καθιστώντας έτσι αποδέκτη κάθε 

αρχικής πρότασης προσφοράς αυτόν με την χαμηλότερη πλέον εξ αυτών προσφερόμενη τιμή. 

Μάλιστα κατά τους Smeltzer και Carr (2003) ο συγκεκριμένος αυτός τύπος δημοπράτησης 

αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο δύναται να αυξήσει την αποδοτικότητα (efficiency) της 

στρατηγικής προμηθειών, ενώ παράλληλα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους C2B και B2B 

τύπους δημοπράτησης προϊόντων και υπηρεσιών με ένα ετήσιο συνολικό σε παγκόσμιο επίπεδο 

μέγεθος συναλλαγών της τάξεως των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (Jap, 2002). 

Καθορισμού τιμής 

Ο δεύτερος πιο διαδεδομένος πέραν του Αγγλικού τύπος ηλεκτρονικής δημοπράτησης προϊόντων 

και υπηρεσιών στο διαδίκτυο, είναι αυτός του μοντέλου καθορισμού τιμών (“name-your-own 
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price” model auction) (Laudon & Traver, 2007), ενός πρωτοποριακού τύπου δημοπράτησης ο 

οποίος και πρωτοεισήχθει στον χώρο από την καινοτόμο εταιρεία Priceline.com (2000), ενός 

διαδικτυακού ενδιαμέσου (intermediate) που ανέπτυξε την ιδέα αναζήτησης και εύρεσης για 

λογαριασμό τρίτων πελατών προϊόντων και υπηρεσιών συγκεκριμένων χαρακτηριστικών-

προδιαγραφών, όπως μεταξύ άλλων αυτών της τιμής, ποιότητας και διαθεσιμότητας τα οποία 

μάλιστα και προσδιορίζονταν από τον εκάστοτε πάντοτε αγοραστή. 

 Ο συγκεκριμένος αυτός τύπος δημοπράτησης, ένας ειδικότερος ουσιαστικά τύπος 

αντίστροφης δημοπράτησης (reverse auction), δίνει ακόμη μία φορά τη δυνατότητα σε κάθε 

αγοραστή να καθορίζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των προϊόντων και 

υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει ή απολάβει αντίστοιχα, ταυτόχρονα όμως και με την 

επιθυμητή για αυτόν κάθε φορά τιμή, μίας δυνατότητας η οποία σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε 

σε αυτόν της αντίστροφης (Turban et al., 2004; Salvendy, 2001; Bidgoli, 2000). Ωστόσο, σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να ταυτίζεται με αυτόν της αντίστροφης δημοπράτησης (reverse auction), 

όπου και οι εκάστοτε πωλητές (sellers) ανταγωνίζονται μεταξύ τους μέσω της υποβολής όλο και 

μικρότερων σε ύψος αντίστοιχων προσφορών (Bidgoli, 2000). 

Η συμμετοχή τώρα ενός υποψήφιου αγοραστή στον συγκεκριμένο αυτό τύπο δημοπράτησης 

προϋποθέτει την απόδοση μίας πολύ μικρής προμήθειας χρήσης προς τον αντίστοιχο δημοπράτη 

και συνοδεύεται πάντοτε και από μία ανάλογη δέσμευση αποδοχής οποιουδήποτε προϊόντος ή 

υπηρεσίες που πληροί το σύνολο όλων εκείνων των χαρακτηριστικών-προδιαγραφών που ο ίδιος 

έχει θέσει, με την προσφερόμενη όμως αυτών τιμή-πρόταση να μην γίνεται σε καμία περίπτωση 

γνωστή στους άλλους αγοραστές (Turban et al., 2004). 

Όσο αναφορά τώρα την διαδικασία εύρεσης όλων εκείνων των προτάσεων- συνδυασμών 

χαρακτηριστικών, προδιαγραφών και τιμών του εκάστοτε αιτούντος συμμετέχοντος αγοραστή, 

αυτή πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημοπράτη μέσω μαζικών αγορών αντίστοιχων προϊόντων 

και υπηρεσιών με όλα τα μοναδικά πλεονεκτήματα που αυτές συνεπάγονται, όσο και μέσω 

αναζητήσεων σε ανάλογες βάσεις δεδομένων προμηθευτών που αυτή διατηρεί. Μάλιστα, ο 

συγκεκριμένος αυτός τύπος δημοπράτησης, ένας τύπος δημοπράτησης εξαιρετικά κατάλληλος για 

την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών όπως αεροπορικά εισιτήρια, κρουαζιέρες, ενοικιαζόμενα 

αυτοκίνητα και πακέτα διακοπών, δύναται να εξασφαλίζει στους αγοραστές έως και 40% 

χαμηλότερες τιμές έναντι των αντίστοιχων αγοραίων τους (Ding et al., 2005). 

 Ποιοι είναι οι περιορισμοί των δημοπρασιών; 

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες έχουν αρκετούς περιορισμούς. Οι σημαντικότεροι περιορισμοί είναι (Turban 

κα, 2018): 

• η ελάχιστη ασφάλεια,  

• η πιθανότητα απάτης  

•  η περιορισμένη συμμετοχή 
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 ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κινητού εμπορίου; 

• Πανταχού παρουσία. Σημαίνει να βρίσκεστε παντού και ειδικά την ίδια ώρα. 

Διευκολύνεται από ασύρματη υπολογιστική. Δεδομένου ότι η πρόσβαση WiFi είναι 

διαθέσιμη σε όλο και περισσότερες θέσεις κι σχεδόν τα μισά κινητά τηλέφωνα είναι 

smartphones έχουμε ευκολότερη πανταχού παρουσία 

• Ευκολία χρήσης και δυνατότητες. Η ύπαρξη μιας κινητής συσκευής αυξάνει την ευκολία 

της επικοινωνίας. Η λειτουργικότητα και η ευχρηστία των κινητών συσκευών αυξάνεται, 

ενώ το φυσικό τους μέγεθος παραμένει μικρό και το κόστος ανεκτό. Σε αντίθεση με τους 

παραδοσιακούς υπολογιστές, οι κινητές συσκευές συνδέονται με το internet σχεδόν άμεσα.\ 

• Διαδραστικότητα. Τα κινητά συστήματα επιτρέπουν την ταχεία και εύκολη διάδραση 

• Εξατομίκευση. Οι κινητές συσκευές είναι προσωπικές συσκευές. Ενώ αρκετοί άνθρωποι 

μοιράζονται τον ίδιο προσωπικό υπολογιστή , μια συγκεκριμένη κινητή συσκευή 

χρησιμοποιείται συνήθως από ένα άτομο. 

• Εντόπιση. Η γνώση του που βρίσκεται φυσικά ένας χρήστης σε πραγματικό χρόνο παρέχει 

την ευκαιρία να του προσφέρετε κινητές διαφημίσεις, κουπόνια, και άλλες υπηρεσίες 

σχετικές με την θέση του. Βλ. Ηλεκτρονικό εμπόριο βάσει τοποθεσίας (ενότητα 6.6) 

 Ποια είναι τα οφέλη του κινητού εμπορίου; 

Τα οφέλη για οργανισμούς 

• Αυξάνει τις πωλήσεις λόγω της ευκολίας παραγγελίας από πελάτες από οπουδήποτε και 

ανά πάσα στιγμή 

• Επιτρέπει το εμπόριο βάσει τοποθεσίας, ώστε να επιτυγχάνονται περισσότερες πωλήσεις 

και έσοδα 

• Παρέχει ένα πρόσθετο κανάλι για διαφήμιση και διανομή κουπονιών 

• Αυξάνει την πίστη των πελατών 

• Βελτιώνει την ικανοποίηση των πελατών, μέσω εφαρμογών πραγματικού χρόνου 

• Παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας πολλών επιχειρησιακών εφαρμογών 

• Διευκολύνει το CRM και την συνεργασία 

• Μειώνει τον χρόνο κατάρτισης των υπαλλήλων και τους πόρους του γραφείου βοήθειας 

• Βελτιώνει την χρησιμοποίηση του χρόνου και την παραγωγικότητα των κινητών 

υπαλλήλων 

• Επιταχύνει την ροή πληροφοριών προς και από κινητούς υπαλλήλους 

• Παραδίδει ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες απευθείας σε κινητές συσκευές 
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• Μειώνει τον κύκλο χρόνου προ της παραγγελίας και εκπλήρωσης της παραγγελίας 

• Επιτρέπει την διαμόρφωση χαμηλότερων και ανταγωνιστικών τιμών. 

Τα οφέλη για άτομα και πελάτες 

 Επιτρέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο από οποιαδήποτε θέση και ανά πάσα στιγμή 

 Βοηθά τις αγορές παρέχοντας πληροφορίες και άλλα βοηθήματα αγορών σε πραγματικό 

χρόνο 

 Βοηθά την οργάνωση και την επικοινωνία κατά τον χρόνο του ταξιδιού 

 Διευκολύνει τις τραπεζικές και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

 Παρέχει ψυχαγωγία με πλούσια μέσα ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε 

 Διευκολύνει την εύρεση νέων φίλων και πληροφοριών για το που βρίσκονται υπάρχοντες 

φίλοι 

 Παρέχει μια μεγάλη επιλογή κινητών συσκευών για διεξαγωγή συναλλαγών 

 Διευκολύνει την επικοινωνία 

 Αυξάνει την οικονομική ανεκτικότητα έναντι του κόστους χρήσης επιτραπέζιων 

υπολογιστών σε ορισμένες χώρες. 

Τα οφέλη για την κοινωνία 

Πχ. Αυτοκίνητα χωρίς οδηγό => μείωση των ατυχημάτων 

 Το κινητό εμπόριο συνεισφέρει στην υγειονομική περίθαλψη 

 Εκπαίδευση διευκολύνεται 

 Επιβολή του νόμου 

 Εξοικονομήσεις σε έξοδα ενέργειας με χρήση έξυπνων πλεγμάτων 

 Μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης χρησιμοποιώντας ασύρματους αισθητήρες 

 ΚΙΝΗΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Ο όρος κινητό εμπόριο βάσει τοποθεσίας αναφέρεται στην χρήση συσκευών εντοπισμού, όπως το 

GPS, για να μάθετε που βρίσκεται ένας πελάτης και να του παραδώσει προϊόντα και υπηρεσίες με 

βάση τη θέση του. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από υπηρεσίες εμπορίου βάσει τοποθεσίας 

τείνουν να εστιάζονται σε ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω παράγοντες: 

 Τοποθεσία.  Εύρεση του που βρίσκεται ένα άτομο 

 Πλοήγηση. Εύρεση και εμφάνιση διαδρομής 
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 Ιχνηλασία – παρακολούθηση των κινήσεων και της θέσης ατόμου 

 Χαρτογράφηση.  Δημιουργία χαρτών συγκεκριμένων γεωγρ. Θέσεων. 

 Χρονισμός. Καθορισμός ώρας άφιξης ή αναχώρησης κάποιου με συγκεκριμένη θέση πχ. 

λεωφορεία 

 

Αυτές οι υπηρεσίες βασίζονται σε πέντε βασικά συστατικά: 

• Κινητές συσκευές 

• Δίκτυα επικοινωνίας 

• Συστατικά εντοπισμού GPS 

• Παρόχους υπηρεσιών και εφαρμογών 

• Παρόχους δεδομένων ή περιεχομένου 

Ανάμεσα σε αυτά τα συστατικά, τα συστατικά τοποθεσίας και δεδομένων, ειδικά οι γεωγραφικές 

πληροφορίες είναι κρίσιμα. Αν και το εμπόριο βάσει τοποθεσίας έχει πολλές δυνατότητες, αρκετοί 

παράγοντες εμποδίζουν την ευρεία χρήση του, που περιλαμβάνουν την ακρίβεια των κινητών 

συσκευών, το κόστος πολλών εφαρμογών σε σχέση με τα οφέλη τους, το περιορισμένο εύρος 

ζώνης και την πιθανή παραβίαση του απορρήτου. 

Υποδομή κινητού εμπορίου βάσει τοποθεσίας 

1. Συστατικό εύρεσης θέσης εντοπισμού 

2. Κέντρο κινητού εντοπισμού 

3. Χρήστης 

4. Κινητές συσκευές 

5. Δίκτυο κινητών επικοινωνιών 

6. Πάροχοι υπηρεσίας ή εφαρμογής 

7. Πάροχος δεδομένων ή περιεχομένου 

8. Σύστημα Γεωγραφικών πληροφοριών 

9. Εφαρμογή ρήτρας συμμετοχής 

 

Υπηρεσίες και εφαρμογές που βασίζονται στην τοποθεσία: 

• Διαφήμιση 

• Τιμολόγηση και πληρωμές 

• Επείγουσα ανάγκη 

• Παιχνίδια 

• Πληροφορίες 

• Αναψυχή και ταξίδια 

• Διαχείριση 

• Πλοήγηση 

• Παρακολούθηση 
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ΦΡΑΓΜΟΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 

• Έλλειψη GPS σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα 

• Ακρίβεια συσκευών 

• Αιτιολόγηση κόστους οφέλους 

• Περιορισμένο εύρος ζώνης δικτύων 

• Παραβίαση απορρήτου 

 

 Χαρακτηριστικά του κινητού εμπορίου 

 Πανταχού παρουσία. Σημαίνει να βρίσκεστε παντού και ειδικά την ίδια ώρα. 

Διευκολύνεται από ασύρματη υπολογιστική. Δεδομένου ότι η πρόσβαση WiFi είναι 

διαθέσιμη σε όλο και περισσότερες θέσεις κι σχεδόν τα μισά κινητά τηλέφωνα είναι 

smartphones έχουμε ευκολότερη πανταχού παρουσία 

 Ευκολία χρήσης και δυνατότητες. Η ύπαρξη μιας κινητής συσκευής αυξάνει την ευκολία 

της επικοινωνίας. Η λειτουργικότητα και η ευχρηστία των κινητών συσκευών αυξάνεται, 

ενώ το φυσικό τους μέγεθος παραμένει μικρό και το κόστος ανεκτό. Σε αντίθεση με τους 

παραδοσιακούς υπολογιστές, οι κινητές συσκευές συνδέονται με το internet σχεδόν άμεσα.\ 

 Διαδραστικότητα. Τα κινητά συστήματα επιτρέπουν την ταχεία και εύκολη διάδραση 

 Εξατομίκευση. Οι κινητές συσκευές είναι προσωπικές συσκευές. Ενώ αρκετοί άνθρωποι 

μοιράζονται τον ίδιο προσωπικό υπολογιστή , μια συγκεκριμένη κινητή συσκευή 

χρησιμοποιείται συνήθως από ένα άτομο. 

 Εντόπιση. Η γνώση του που βρίσκεται φυσικά ένας χρήστης σε πραγματικό χρόνο παρέχει 

την ευκαιρία να του προσφέρετε κινητές διαφημίσεις, κουπόνια, και άλλες υπηρεσίες 

σχετικές με την θέση του. Βλ. Ηλεκτρονικό εμπόριο βάσει τοποθεσίας (ενότητα 6.6) 

 Εφαρμογές κινητού εμπορίου 

 Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

 Εφαρμογές κινητής επιχείρησης 

 Υπηρεσίες για καταναλωτές πχ ψυχαγωγία 

 Κινητό εμπόριο βάσει τοποθεσίας 

 Πανταχού παρούσα υπολογιστική 

 Αναδυόμενες εφαρμογές: Φορετές συσκευές πχ Google Glasses 

 Οι κινητές αγορές  

 Κινητό μάρκετινγκ 

 Κινητές πληρωμές 
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 Ποια είναι τα Οφέλη του κινητού εμπορίου; 

Τα οφέλη για οργανισμούς 

 Αυξάνει τις πωλήσεις λόγω της ευκολίας παραγγελίας από πελάτες από οπουδήποτε και 

ανά πάσα στιγμή 

 Επιτρέπει το εμπόριο βάσει τοποθεσίας, ώστε να επιτυγχάνονται περισσότερες πωλήσεις 

και έσοδα 

 Παρέχει ένα πρόσθετο κανάλι για διαφήμιση και διανομή κουπονιών 

 Αυξάνει την πίστη των πελατών 

 Βελτιώνει την ικανοποίηση των πελατών, μέσω εφαρμογών πραγματικού χρόνου 

 Παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας πολλών επιχειρησιακών εφαρμογών 

 Διευκολύνει το CRM και την συνεργασία 

 Μειώνει τον χρόνο κατάρτισης των υπαλλήλων και τους πόρους του γραφείου βοήθειας 

 Βελτιώνει την χρησιμοποίηση του χρόνου και την παραγωγικότητα των κινητών 

υπαλλήλων 

 Επιταχύνει την ροή πληροφοριών προς και από κινητούς υπαλλήλους 

 Παραδίδει ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες απευθείας σε κινητές συσκευές 

 Μειώνει τον κύκλο χρόνου προ της παραγγελίας και εκπλήρωσης της παραγγελίας 

 Επιτρέπει την διαμόρφωση χαμηλότερων και ανταγωνιστικών τιμών. 

 

Τα οφέλη για άτομα και πελάτες 

 Επιτρέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο από οποιαδήποτε θέση και ανά πάσα στιγμή 

 Βοηθά τις αγορές παρέχοντας πληροφορίες και άλλα βοηθήματα αγορών σε πραγματικό 

χρόνο 

 Βοηθά την οργάνωση και την επικοινωνία κατά τον χρόνο του ταξιδιού 

 Διευκολύνει τις τραπεζικές και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

 Παρέχει ψυχαγωγία με πλούσια μέσα ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε 

 Διευκολύνει την εύρεση νέων φίλων και πληροφοριών για το που βρίσκονται υπάρχοντες 

φίλοι 

 Παρέχει μια μεγάλη επιλογή κινητών συσκευών για διεξαγωγή συναλλαγών 

 Διευκολύνει την επικοινωνία 

 Αυξάνει την οικονομική ανεκτικότητα έναντι του κόστους χρήσης επιτραπέζιων 

υπολογιστών σε ορισμένες χώρες. 

Τα οφέλη για την κοινωνία 

 Πχ. Αυτοκίνητα χωρίς οδηγό => μείωση των ατυχημάτων 

 Το κινητό εμπόριο συνεισφέρει στην υγειονομική περίθαλψη 

 Εκπαίδευση διευκολύνεται 

 Επιβολή του νόμου 

 Εξοικονομήσεις σε έξοδα ενέργειας με χρήση έξυπνων πλεγμάτων 

 Μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης χρησιμοποιώντας ασύρματους αισθητήρες 

 Επιτρέπει την διαμόρφωση χαμηλότερων και ανταγωνιστικών τιμών. 
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 Ποια τα οφέλη του κοινωνικού εμπορίου; 

Οφέλη κοινωνικού εμπορίου για πελάτες 

• Είναι εύκολο να πάρετε συστάσεις από φίλους και άλλους πελάτες. Οι συστάσεις έχουν 

ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και βοηθούν πελάτες να αποφασίσουν για την 

αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 

• Οι πελάτες εκτίθενται σε ειδικές προσφορές ώστε να πετύχουν μεγάλες εξοικονομήσεις 

• Οι αγορές ταιριάζουν καλύτερα με ιδιαίτερες ανάγκες, θελήσεις, γούστα και επιθυμίες 

πελατών. Αυτό αυξάνει την ικανοποίηση και μειώνει τον χρόνο λήψης απόφασης για 

την επιλογή προϊόντος 

• Είναι εύκολο οι πελάτες να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ΚΕ 

• Το ΚΕ ταιριάζει καλά με τον τρόπο ζωής που χρησιμοποιεί κινητές συσκευές. 

• Αναπτύσσεται αυξημένη εμπιστοσύνη σε προμηθευτές 

• Το ΚΕ επιτρέπει σε πελάτες να βοηθούν άλλους πελάτες 

• Οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών από προμηθευτές 

• Οι πελάτες μπορούν να συναντούν νέους φίλους και να κάνουν κοινωνικές επαφές με 

ηλεκτρονικό τρόπο 

• Οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν μια πλούσια κοινωνική συνάφεια και σχετικότητα 

κατά την διάρκεια λήψης αποφάσεων αγορών 

• Οι πελάτες μπορούν να συνδέονται με άτομα και επιχειρήσεις, που σε διαφορετική 

περίπτωση δεν θα μπορούσαν να προσπελάσουν  

Τα οφέλη του κοιν. εμπορίου για Λιανεμπόρους 

Οι καταναλωτές  μπορούν να παρέχουν ανάδραση για την στρατηγική επικοινωνίας της αγοράς 

και για την σχεδίαση προϊόντων 

Οι προμηθευτές λαμβάνουν δωρεάν μάρκετινγκ φήμης 

Αυξημένη κίνηση στον ιστότοπο που αυξάνει τα έσοδα και τις πωλήσεις 

Αυξημένες πωλήσεις, επειδή χρησιμοποιείται συνεργατικό φιλτράρισμα και άλλες μέθοδοι 

κοινωνικής επιρροής 

Τα οφέλη για άλλους τύπους επιχειρήσεων 

 Επιτυγχάνουν ταχύτερες και φθηνότερες προσλήψεις με μεγαλύτερη προσέγγιση σε ένα 

μεγάλο αριθμό υποψηφίων 
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 Μειώνουν το κόστος μέσων καινοτόμων μεθόδων, όπως η  χρήση συλλογικής νοημοσύνης 

υπαλλήλων και επιχειρηματικών εταίρων 

 Καλλιεργούν καλύτερες εξωτερικές σχέσεις, πχ με εταίρους και μέλη του καναλιού 

διανομής 

 Αυξάνουν τη συνεργασία και βελτιώνουν την επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση και με 

επιχειρηματικούς εταίρους 

 Καλλιεργούν καλύτερες εσωτερικές σχέσεις 

 Παρέχουν δωρεάν συμβουλές σε μικρές επιχειρήσεις 

 Κατανοούν ότι συνήθως δεν είναι ακριβό να εγκαθιστούν και να λειτουργούν συστήματα 

ΚΕ 

 Εντοπίζουν ειδικούς γρήγορα, τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά, όταν χρειάζεται 

 Διεξάγουν έρευνα αγοράς γρήγορα και φθηνά και λαμβάνουν ανάδραση από πελάτες, 

υπαλλήλους και επιχειρηματικούς εταίρους 

 Αυξάνουν το μερίδιο τους στην αγορά και τα περιθώρια κέρδους 

 Κτίζουν εμπορικές επωνυμίες μέσω συζητήσεων και προωθήσεων σε κοινωνικά μέσα 

 Κάνουν μικροτμηματοποίηση για να προσεγγίσουν πολύ μικρές αγορές με πρόσφορες με 

πολύ μικρό κόστος 

 Διαχειρίζονται ηλεκτρονικά την φήμη της επωνυμίας και της εταιρείας 

 Κτίζουν κοινότητες εμπορικής επωνυμίας για να δημιουργείται θετική φήμη με 

ηλεκτρονικό τρόπο 

 Εμπλουτίζουν την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη των πελατών 

 Αυξάνουν την κίνηση και τις πωλήσεις στον ιστότοπο της εταιρείας και σε φυσικούς 

λιανεμπόρους 

 Διευκολύνουν την έρευνα αγοράς, παρακολουθώντας ηλεκτρονικές συζητήσεις 

 Αυξάνουν την κατάταξη της εταιρείας και της εμπορικής επωνυμίας σε αποτέλεσμα 

αναζήτησης μηχανών αναζήτησης. 
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 Ποια τα καινοτόμα επιχειρησιακά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 Επιχειρησιακά μοντέλα αγορών περιλαμβάνουν widgets σε ιστοτόπους κοινωνικών μέσων για 
άμεση αγορά 

 Ηλεκτρ. Πράκτορες λογισμικού που βοηθούν την συνάντηση αγοραστών και πωλητών, όπως το 
TripAdvisor 

 Χορηγία περιεχομένου – πώληση διαφημίσεων σε έναν ιστότοπο 

 Μοντέλα πληθοπορισμού (Crowdsourcing ) 

 Προωθήσεις πωλήσεων που διεξάγονται σε κοιν. δίκτυα 

 Κινητό εμπόριο βάσει τοποθεσίας 

 Προσλήψεις σε κοιν. δίκτυα 

  Μοντέλα συνεργασίας τα οποία διευκολύνονται από ιστολόγια, wikis, crowdsourcing κτλ 
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