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Έννοια του marketing 
Το μάρκετινγκ (marketing) αποτελεί πια ένα βασικό 
εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να 
ικανοποιήσουν τις καταναλωτικές ανάγκες και 
επιθυμίες. Μέσω της έρευνας αγοράς           
γνωστοποιούνται οι ανάγκες και οι επιθυμίες της 
αγοράς-στόχου (target group) τους, στην οποία 
απευθύνεται η εκάστοτε επιχείρηση και η προσπαθεί 
να δημιουργήσει το ανάλογο προϊόν ή υπηρεσία 
σύμφωνα με τα θέλω των καταναλωτών και κατ’ 
επέκταση να το προωθήσει, να το διαφημίσει και να 
το τοποθετήσει στα σωστά σημεία πώλησης και στη 
σωστή τιμή. 
 



 Marketing Διαδικτύου 

Με το πέρασμα των χρόνων, το μάρκετινγκ 
χρησιμοποίησε ως κανάλι επικοινωνίας το 
Διαδίκτυο (Internet). Το Διαδίκτυο (Internet) 
αποτελείται από μια συλλογή πολλών ξεχωριστών 
δικτύων, τα οποία οργανώνονται από 
διαφορετικούς οργανισμούς το καθένα σε κάθε 
χώρα του κόσμου και τα οποία είναι συνδεδεμένα 
μεταξύ τους . Έτσι προκύπτει και το Μάρκετινγκ 
Διαδικτύου (Internet marketing) επίσης καλούμενο 
on-line marketing ή E-marketing.6 
 



 Word of Mouth 

Το word of mouth είναι: 
 «η τέχνη ή για πολλούς η ικανότητα των 
καταναλωτών να παρέχουν πληροφορίες σε 
άλλους καταναλωτές»  
Είναι απαραίτητο να κατανοηθεί η έννοια της 
προφορικής επικοινωνίας (word of mouth) 
καθώς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 
κομμάτι για την ορθή χρήση του viral 
marketing.   



Τι είναι το viral marketing 

• Είναι η ηλεκτρονική μετάδοση πληροφοριών 
μέσω μίας σειράς εφαρμογών με στόχο την 
ταχύτατη και μαζική αποστολή του 
μηνύματός μας «από στόμα σε στόμα». 

• Το viral προέρχεται από την λέξη virus που 
στα ελληνικά σημαίνει ιός. 

• Viral marketing =  ιογενές, μεταδιδόμενο ή      
           επιδημικό μάρκετινγκ.  



Στόχος του viral marketing  
– Οικονομικοί  
– Μη οικονομικοί 

• Η απόκτηση πελατών.  
• Η ικανοποίηση των πελατών.  
• Η αφοσίωση των πελατών 
• Ο βαθμός δημοτικότητας  

– Η σημαντική ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας 
μιας μάρκας.  

– Τραβάει την προσοχή των καταναλωτών. 
– Η κάλυψη ενός μεγάλου τμήματος της αγοράς.  
– Η δημιουργία θορύβου (buzz) γύρω από 

προϊόντα και υπηρεσίες που δεν διαθέτουν 
κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. 
 



Τα είδη του viral marketing  

• Το ενεργό viral ή active marketing και 
 συνδέεται πολύ με το παραδοσιακό «από 

στόμα σε στόμα» marketing   
 με το marketing προώθησης και  
 με το marketing αδείας 

• Το viral χωρίς τριβή ή Frictionless viral 
marketing  



Πλεονεκτήματα  
• Οικονομικά, καθώς η διασπορά μιας καμπάνιας είναι δωρεάν.  
• Κοινωνικά, καθώς ο σύγχρονος καταναλωτής είναι λιγότερο 

ευαίσθητος στα παραδοσιακά μέσα και λαμβάνει περισσότερο 
υπ’ όψη του την άποψη του κοινωνικού του περιβάλλοντος 
(συνάδελφοι, φίλοι, γονείς κ.λπ.). 

• Καλύπτει ένα ευρύ κοινό μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 
• Εξαπλώνεται από μόνο του.  
• Εκμεταλλεύεται τις ήδη υπάρχουσες ανθρώπινες σχέσεις χωρίς 

να χρειάζεται να δημιουργήσει νέες από μόνο του.  
• Το κόστος για την εφαρμογή του είναι πολύ μικρό.  
• Η πλειοψηφία των εργαλείων Viral marketing δίνεται δωρεάν 

από το διαδίκτυο. 
• Ο συνδυασμός του με άλλες τεχνικές μάρκετινγκ ενισχύει την 

αποτελεσματικότητά του.  
• Η εκτεταμένη εμβέλεια, η υψηλή αξιοπιστία και η υψηλή 

απόδοση. 
• Μια viral εκστρατεία δεν έχει ημερομηνία λήξης.  
 



Τρόποι μετάδοσης  

• η από στόμα σε στόμα (word of mouth) 
επικοινωνία 

• το Διαδίκτυο 
• τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

 



Ποια εργαλεία θα καταστήσουν 
επιτυχημένο το viral marketing 

• Ηλεκτρονικό μήνυμα σε ένα φίλο.  
• Δωρεάν προϊόντα για προώθηση.  
• Δωρεάν παροχή λογαριασμού ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.  
• Ηλεκτρονικές κάρτες (e-cards).  
• Άρθρα και αναφορές (white papers).  
• Ηλεκτρονικά βιβλία – Αναφορές πρωτογενών ερευνών.  
• Νέα (Newsletters ή mailing lists).  
• Forum, chat, επικοινωνιακά εργαλεία.  
• Εισαγωγή προτροπής για σύσταση: «Πρότεινέ το» 

(Recommend it).  
• Εισαγωγή συνδέσμων προς την ιστοσελίδα.  
• Video Clip.  



Οι προδιαγραφές για να είναι 
επιτυχημένο το viral marketing 

• Είναι μοναδικό.  
• Συναρπάζει.  
• Είναι απλό στην λειτουργία του.  
• Δοκιμάζεται δωρεάν ή με πολύ χαμηλό 

κόστος.  
• Είναι στοχευμένο.  
• Είναι συνδεδεμένο με μια αξιόπιστη πηγή.  

 



Βασικές αρχές στρατηγικής viral 
marketing  

Μια αποτελεσματική viral στρατηγική:  
• προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα.  
• Μεταδίδεται εύκολα σε πολλούς αποδέκτες.  
• Κλιμακώνεται από μια μικρή σε μια μεγάλη βαθμίδα.  
• Εκμεταλλεύεται τα κίνητρα και τις συμπεριφορές των 

χρηστών.  
• Αξιοποιεί τα «ανθρώπινα δίκτυα».  
• Αξιοποιεί άλλες πηγές.  
• Πρέπει να χρησιμοποιεί τις σωστές viral τακτικές για να χτίσει 

την αναγνωρισιμότητα του προϊόντος.  
• Γνωρίζει ότι οι καλύτεροι πελάτες δεν είναι απαραίτητα οι 

καλύτεροι πωλητές.  
• Αναμειγνύει τον καταναλωτή στην παραγωγή του προϊόντος.  



Viral Marketing Mix 

Το viral marketing mix περιλαμβάνει: 
• το προϊόν 
• την τιμή 
• την προώθηση  
• τον τόπο και  
• τους ανθρώπους 



ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ VIRAL 
ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  



H VIRAL ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ 3BIT 



Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ CITY FM  



Επιπλέον πετυχημένες 
καμπάνιες στην Ελλάδα 

• Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ HEINEKEN 
• ΤΗΣ LACTA 
•  Η VIRAL ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ     

ΚΥΠΡΟΥ 
• ΤΗΣ MICROSOFT 
• ΤΗΣ VODAFONE 

 



 
 

 ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ VIRAL 
ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
 



Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ DOVE 



Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤHΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
BLENDTEC 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Ο καταναλωτής σήμερα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη αφού από 
παθητικός καταναλωτής έχει μετατραπεί σε καταναλωτή επαναστάτη.  

• Η διαφήμιση και οι στρατηγικές που στηρίζονται στον βομβαρδισμό των 
καταναλωτών με διαφημιστικά μηνύματα έχουν κουράσει τους καταναλωτές.  

• Η ανάπτυξη του Διαδικτύου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των κινητών 
τηλεφώνων και των φαξ απλούστευσε πολύ την επιλογή και την παραγγελία 
των προϊόντων.  

• Η παρακμή της διαφήμισης σε συνδυασμό με την εδραίωση του Διαδικτύου, 
συντέλεσαν στην ανάγκη των επιχειρήσεων για καινούργιες μορφές 
μάρκετινγκ. 

• Αυτό ακριβώς προσπαθεί να πετύχει και το viral marketing  το οποίο 
περιλαμβάνει την προώθηση της εταιρείας, των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών της μέσω ενός πειστικού μηνύματος σχεδιασμένου ώστε να 
πολλαπλασιάζετε εκθετικά όπως ακριβώς κάνει ένας ιός.  

• Το θέμα είναι να δημιουργήσεις ένα έξυπνο ερέθισμα, όπως video ή κείμενο 
ή φωτογραφία, για το προϊόν ή την υπηρεσία που επιδιώκεις να προωθήσεις 
και το αφήνεις στο διαδίκτυο. Αυτό σαν γρίπη θα εξαπλωθεί. 

•  Η επιτυχία όμως αυτής της εξάπλωσης είναι στο πόσο έξυπνα στημένο 
είναι το e-mail για να το δει κάποιος και να το προωθήσει στον κύκλο του.  
 



 
Ορισμένες προτάσεις ανάπτυξης 
του viral marketing στην Ελλάδα. 
 

• Στροφή όλο και περισσότερων εταιρειών διαδικτυακού μάρκετινγκ 
στο viral marketing 

• Είναι προφανές ότι οι πελάτες-χρήστες του διαδικτύου ελκύονται από 
έξυπνα βίντεο οπότε οι εταιρίες θα πρέπει να εστιάσουν στη 
δημιουργία μιας πολύ πρωτότυπης ιδέας αν θέλουν να έχουν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα.  
• Αξιοποίηση όλων των τακτικών viral marketing.  
• Τέλος, θα πρέπει να πάψουν οι διαφημιζόμενοι να βλέπουν το viral 

σαν το φθηνό μέσο διαφήμισης, όταν στο εξωτερικό κάνουν 
υπερπαραγωγές. Ιδανικά θα πρέπει να καταφέρουν να συνδυάσουν 
ένα πάρα πολύ «δυνατό» και καλοφτιαγμένο viral, με την τηλεοπτική, 
έντυπη, ραδιοφωνική και εξωτερική διαφήμιση. 
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