
 

 

  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 
 
 
Πτυχιακή εργασία: 

 

Φοιτητής: Σεργιέκης Παναγιώτης 

Αριθμός Μητρώου: 7968 

Επιβλέπων καθηγητής: κος Ιωάννης Ψαρομήλιγκος 

Ιούνιος 2018 

      
      



Μέθοδοι προβολής και προώθησης που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό σύστημα υγειας στην Ελλάδα στο 
διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

1 

 

Περιεχόμενα 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ................................................................................................................................. 2 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................... 3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA) ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ. ...... 5 

1.1 Ορισμοί – Ιστορική Αναδρομή ............................................................................................ 5 

1.2 Κατηγορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης – δημοφιλή δίκτυα. ................................... 8 

1.3 Ανάπτυξη μέσων κοινωνικής δικτύωσης – πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. ....... 13 

1.4 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ρόλος τους στην επιχείρηση. .............................. 15 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΥΓΕΙΑΣ. ..................................................................................................................................... 18 

2.1 Η σύνδεση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου με το ιδιωτικό 

σύστημα υγείας. ...................................................................................................................... 18 

2.2 Μέθοδοι-τεχνικές προβολής και διαφήμισης των ιδιωτικών νοσοκομείων μέσω του 

διαδικτύου και των social media. ........................................................................................... 20 

2.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τεχνικών διαφήμισης. ...................................... 23 

2.4 Στόχοι των ιδιωτικών κλινικών μέσω της προβολής τους στα social media. ................... 25 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. .......................... 28 

3.1 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. – Γενική, γυναικολογική και μαιευτική κλινική. ......................................... 28 

3.1.1 Συμπεράσματα ............................................................................................................... 32 

3.2 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ........................................ 32 

3.2.1 Συμπεράσματα ............................................................................................................... 35 

3.3 Όμιλος Ιατρικού Αθηνών. .................................................................................................. 36 

3.3.1 Συμπεράσματα ............................................................................................................... 38 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  : ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ – ΠΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ. ......................................................................... 39 

4.1 Σύγκριση της αποτελεσματικότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαφήμιση σε 

σχέση με τις παλαιότερες μεθόδους προβολής. .................................................................... 39 

4.2 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης επηρεασμού τελικού καταναλωτή. ................................. 42 

4.3 Εξαγωγή πληροφοριών που προκύπτουν από τις απαντήσεις των καταναλωτών. ......... 50 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ..................................................................................................................... 57 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................................................................................... 59 

 



Μέθοδοι προβολής και προώθησης που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό σύστημα υγειας στην Ελλάδα στο 
διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης αναμφισβήτητα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσωπική και 
την επαγγελματική ζωή των ανθρώπων. Η εισβολή των social media στην 
καθημερινή ζωή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων καταναλωτικών τάσεων 
και αναγκών ορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την καταναλωτική συμπεριφορά της 
πλειονότητας του δυτικού, τουλάχιστον, πληθυσμού. Στις μέρες μας, πέρα από τους 
παραδοσιακούς τρόπους διαφήμισης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα, 
περιοδικά) που είθισται να χρησιμοποιούν οι εταιρείες προκειμένου να 
προωθήσουν καταναλωτικά προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες, προσθέτουν πλέον 
στην φαρέτρα τους τα social media και μια ποικιλία εργαλείων (social tools) που 
αυτά παρέχουν.  
Η παρούσα πτυχιακής εργασία πραγματεύεται τη προσέγγιση των μεθόδων εκείνων 
με τις οποίες το ιδιωτικό σύστημα υγείας στη χώρα μας, προβάλει και διαφημίζει τις 
υπηρεσίες του μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 

Αρχικά πραγματοποιείται μία πλήρης ανάλυση του όρου ¨κοινωνικά δίκτυα¨ 
τόσο σε ιστορικό επίπεδο, όσο και στα δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας. 
Παράλληλα επιτυγχάνεται η ορθή προσέγγιση του φάσματος των κοινωνικών 
δικτύων αλλά και πως αυτά αφομοιώνονται από τους επιχειρισιακούς κλάδους. 
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Στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στο σύστημα υγείας, μεταφέροντας όλα τα 
παραπάνω δεδομένα εστιασμένα στα ιδιωτικά νοσοκομεία, με στόχο να 
σχηματίσουμε μία περισσότερο ολοκληρωμένη άποψη και εικόνα για τα εν λόγω 
μέσα επικοινωνίας. 

Επιπλέον, η εργασία ασχολείται με την εξ΄ολοκλήρου μελέτη τριών μεγάλων 
ιδιωτικών κλινικών οι οποίες λειτουργούν σε ελληνικό έδαφος. Μέσα από αυτή τη 
προσέγγιση στόχος μας είναι η καταγραφή, η κατανόηση αλλά και η ανάλυση των 
τεχνικών τις οποίες η εκάστοτε κλινική χρησιμοποιεί για εκμεταλλευτεί τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 

Τέλος, ύστερα από τη δημιουργία και τη προώθηση ενός κατάλληλου 
ερωτηματολογίου σε συγκεκριμένο εύρος ατόμων, θα είμαστε σε θέση να εξάγουμε 
τα ορθά συμπεράσματα σχετικά με το πώς και σε τι βαθμό, ο τελικός καταναλωτής 
αφουγκράζεται τα κοινωνικά δίκτυα και καταφεύγει στις υπηρεσίες που τα ιδιωτικά 
νοσοκομεία λανσάρουν μέσα από αυτά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Η συνεχής ανάπτυξη του διαδικτύου τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τεχνολογικούς και κοινωνικούς τομείς. Η ταχύρυθμη 

εξέλιξη των Social Media και η συνεχής αύξηση των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο, 

διαδραματίζουν πλέον σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ανθρώπινη επικοινωνία. Όλο 

και περισσότερα άτομα υιοθετούν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είτε για 

να ικανοποιήσουν ανάγκες ψυχαγωγίας, διασκέδασης, επικοινωνίας αλλά και ανάγκες 

εργασιακές. Κάπου εδώ ξεκινά ένας καινούργιος κύκλος για τα social media, εκείνος της 

συσχέτισης τους με τον τομέα των επιχειρήσεων. Ο αριθμός των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών οι οποίοι έχουν «οπλίσει» την επικοινωνία και την προβολή τους με τη 

χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ολοένα και μεγαλώνει. Επιχειρήσεις μικρού 

και μεγάλου μεγέθους, επενδύουν μεγάλα κεφάλαια σε αυτή τη νέα τάσα προβολής και 

διαφήμισης, η οποία στις μέρες μας βρίσκει με τη πάροδο του χρόνου και μεγαλύτερο 

αντίκτυπο. 
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Σίγουρα ο κλάδος της υγείας και ειδικότερα των ιδιωτικών νοσοκομίων δε θα 

μπορούσε να μείνει μακριά από αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ένας κλάδος με 

συνεχόμενες νέες καινοτομίες και βελτιώσεις, με δυναμική που επηρεάζει ταυτόχρονα 

κομμάτια πολλών ακόμα διαφορετικών κλάδων, είναι πλέον απαραίτητο να 

προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Έτσι, τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης σε συνεργασία με όλα εκείνα τα τεχνολογικά εργαλεία που 

ενσωματώνουν, αποτελούν μία από τις πλέον βασικές μεθόδους προώθησης ιατρικών 

υπηρεσιών και αγαθών. Ξεκινώντας από το πιο μικρό ιατρικό κέντρο και καταλήγοντας 

στα πλέον ισχυρά νοσοκομεία της χώρας μας, είναι απίθανο να μην εντοπίσουμε έστω 

και ένα μικρό δείγμα προβολής τους στα social media. Προωθητικές μεθόδοι, που 

άλλοτε αποσκοπούν στην διάδοση μιας καλής φήμης, άλλοτε στη μάχη του 

ανταγωνισμού ή ακόμα και σε μια απλή επικοινωνία με τον απλό καταναλωτή. 

Όπως κι αν έχει, ανεξάρτητα του σκοπού τον οποίο εξυπηρετούν, αποτελούν 

τρανά παραδείγματα που αποτυπώνουν το μέγεθος της επιρροής την οποία εξασκούν 

τα μέσα κοινωνικά δικτύωσης στον σημερινό καταναλωτή – τελικό αποδέκτη. Έναν 

καταναλωτή, που μέσα από όλο αυτό το φάσμα διαφορετικών πληροφοριών, στοιχείων 

και εικόνων, είναι πια σε θέση να κρίνει, να αξιολογεί και να επιλέγει κάθε φορά 

βασισμένος στη προσωπική του κρίση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL 

MEDIA) ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ. 

 

1.1 Ορισμοί – Ιστορική Αναδρομή 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποκαλούμε την κοινωνική διάδραση μεταξύ 

ανθρώπων που δημιουργούν, μοιράζονται ή ανταλλάσουν πληροφορίες και ιδέες 

μέσα σε εικονικές κοινότητες και δίκτυα.    

Η συγκεκριμένη κατηγορία επικοινωνίας  εξαρτάται αποκλειστικά  από τις 

τεχνολογίες των κινητών τηλεφώνων και του διαδικτύου προκειμένου να 

δημιουργηθούν διαδραστικές πλατφόρμες μέσω των οποίων τα άτομα και οι 

κοινότητες θα είναι σε θέση να συνδημιουργούν, να συζητούν και να αλλάζουν 

περιεχόμενο προερχόμενο από χρήστες. (Καρούνος, 2014) 

Τα online κοινωνικά δίκτυα ορίζονται ως web-based (διαδικτυακές) υπηρεσίες που 

επιτρέπουν στα άτομα  να δημιουργήσουν ένα δημόσιο ή ημι-δημόσιο προφίλ μέσα 

σε ένα οριοθετημένο σύστημα, να επικοινωνήσουν με μια λίστα από άλλους 

χρήστες με τους οποίους μοιράζονται μια μορφή σύνδεσης και να δουν και να 

διανείμουν την δικιά τους λίστα των συνδέσεων και αυτών που φτιάχτηκαν από 

άλλους μέσα στο σύστημα (Boyd & Ellison, 2008). 
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 Οι όροι “social media” και “social network” συχνά ταυτίζονται κάτω από τον όρο 

«κοινωνική δικτύωση». Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση: ο όρος 

“social media” αναφέρεται στα μέσα (εργαλεία) διαμοιρασμού της πληροφορίας, 

των δεδομένων και της επικοινωνίας στο κοινό, ενώ ο όρος “social networking” 

αναφέρεται στη δημιουργία και την αξιοποίηση των κοινοτήτων για τη διασύνδεση 

ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα. Θα μπορούσε να ειπωθεί δηλαδή ότι ο όρος 

“social media” αναφέρεται στα εργαλεία- μέσα ενημέρωσης κοινωνικής δικτύωσης, 

ενώ ο όρος “social networking” στη διαδικασία της κοινωνικής δικτύωσης. 

(Wikipedia, 2017) 

Στη προσπάθεια μας να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια και εξειδίκευση 

την έννοια του όρου κοινωνικά δίκτυα μακριά από την ηλεκτρονική τους μορφή και 

ταυτότητα, θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε όσα ανέφεραν  Walker, MacBride και 

Vachon (1977), οι οποίοι όρισαν ως κοινωνικό δίκτυο το άθροισμα των προσωπικών 

επαφών μέσω των οποίων το άτομο διατηρεί την κοινωνική του ταυτότητα, 

λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη, υλική ενίσχυση και συμμετοχή στις 

υπηρεσίες, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και δημιουργεί νέες κοινωνικές 

επαφές. (Walker-MacBride-Vachon, 1977) 

 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Ο όρος κοινωνικά δίκτυα έγινε ιδιαίτερα γνωστός παγκοσμίως κατά την τελευταία 

δεκαετία. Βέβαια κάποια είδη μέσων δικτύωσης είχαν ήδη κάνει την εμφάνιση τους 

νωρίτερα, χωρίς όμως να δείξουν σημάδια για την κυριαρχία που θα έχουν στην 

επικοινωνία τα επόμενα χρόνια. 

Ως μέσα μαζικής επικοινωνίας ορίζονται τα μέσα για την επικοινωνία και την 

προμήθεια πληροφοριών σε ένα ευρύ κοινό σε έντυπη, ακουστική ή οπτική 

μορφή.Τέτοια μέσα αποτελούν η εφημερίδα, η τηλεόραση , το ραδιόφωνο. 

Από την άλλη το ίδιο το internet αποτέλεσε κοινωνικό δίκτυο από μόνο του αφού 

ένωσε ανθρώπους από όλες τις άκρες της γης.  

Η διαφορά στα παραδοσιακά μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι ότι αποτελούν 

ποµπούς πληροφόρησης, οι οποίοι όμως δημιουργούν κανάλια επικοινωνίας μίας 
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κατεύθυνσης, μη παρέχοντας την δυνατότητα στους χρήστες να μοιραστούν τις 

απόψεις τους. 

Η αρχή έγινε το 1985 με τις πρώτες online κοινότητες, να φέρνουν έναν νέο 

αέρα σε αυτό που ονομάζουμε ηλεκτρονική μορφη επικοινωνίας. Τότε 

εμφανίζονται για πρώτη φορά τα ¨δωμάτια επικοινωνίας¨, τα γνωστά σε όλους μας 

chatrooms. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι εκείνα των ΤΗΕWELL, 

Theglobe.com, Geocities και Tripod. Ακολουθεί ο παγκόσμιος κολοσσός yahoo, ο 

οποίος πρωτοπορεί τόσο στην online επικοινωνία όσο και στην ανταλλαγή 

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνεχίζοντας στη δεκατία του 1990, θα 

γίνει η πρώτη γνωριμία με το classmates ( επικοινωνία μεταξύ παλαιών 

συμμαθητών) αλλά και με το sixdegrees το οποίο επέτρεπε την επικοινωνία και την 

ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ ανθρώπων με συναφή ενδιαφέροντα. 

Όλα αυτά λίγο πριν οι χρήστες του διαδικτύου έρθουν αντιμέτωποι με τη 

δημιουργία των πρώτων ιστολογίων (blogs), τα οποία γίνονται ευρέως γνωστά στη 

δεκαετία του 2000 και απλοποιούν πλέον σε μεγάλο βαθμό την διαδικτυακή 

επικοινωνία. 

Σήμερα λοιπόν έχοντας ως παρακαταθήκη μια γεμάτη εικοσαετία γνωριμίας-

ενασχόλησης και ουσιαστικής χρήσης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είμαστε σε 

θέση να αντιληφθούμε τον τεράστιο όγκο μηνυμάτων και πληροφοριών, ο οποίος 

διοχετέυεται καθημερινά μέσα από τα δίκτυα αυτά. Ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram και το LinkedIn έχουν πλέον 

κατακλύσει τόσο την προσωπική μας επικοινωνία, όσο και την επικοινωνία σε 

εργασιακό επίπεδο. Η διάδοσή τους αποτελεί πλέον φαινόμενο το οποίο 

εξαπλώνεται συνεχώς ξεκινώντας από τα χαμηλά ηλικιακά στρώματα και το οποίο 

καταλήγει να αγγίζει ακόμα και τις μεγαλύτερες ηλικίες. Σε μια κοινωνία λοιπόν, η 

οποία έχει πλέον αφομοιώσει και απορροφήσει τα social media στη 

καθημερινότητά της,  αξίζει να εμβαθύνουμε περισσότερο και να αναλύσουμε τους 

παράγοντες που συντελούν στην καθιέρωση των κοινωνικών δικτύων ως αρχηγό της 

επικοινωνίας. (Sitesgoogle, 2018) 
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1.2 Κατηγορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης – δημοφιλή 

δίκτυα. 
 

Στο άκουσμα του όρου ¨μέσα κοινωνικής δικτύωσης¨, είναι αλήθεια πως τα 

άτομα αναλογίζονται περισσότερο εκείνα τα δίκτυα τα οποία τείνουν να 

χρησιμοποιούν περισσότερο. Σίγουρα στη κορυφή αυτής της πυραμίδας, βρίσκονται 

οι γνωστές σε όλους μας ιστοσελίδες δικτύωσης, οι οποίες πλέον αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας επικοινωνίας. Κάτι τέτοιο όμως δεν 

είναι απόλυτο, αφού παράλληλα με αυτές υπάρχουν και άλλα δίκτυα-διαφορετικού 

αντικειμένου το καθένα-που συνδέονται τόσο με το κομμάτι της επικονωνίας, όσο 

και με εκείνο της πληροφόρησης. (Foreman, 2017)  

Δίκτυα ανταλλαγής πολυμέσων για παράδειγμα, όπου οι χρήστες που 

συμμετέχουν σε αυτά μοιράζονται μεταξύ τους εικόνες, φωτογραφίες, εργασιακά 

αρχεία και πλήθος ψηφιακών εγγράφων. 

Δίκτυα κοινών ενδιαφέροντων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για 

χρήστες των οποίων τα χόμπι και οι συνήθειες ταυτίζονται και μέσα από τα οποία 

μπορούν να ανταλλάζουν απόψεις, να κανονίζουν συναντήσεις που σχετίζονται με 

το αντικείμενο ενδιαφέροντός τους και να βρίσκουν νέους τρόπους ψυχαγωγίας. 

Οικονομικά φόρουμ κοινωνικής δικτύωσης, προσαρμοσμένα γύρω από το 

κλάδο της οικονομίας και της επιχείρησης, μέσω των οποίων οι χρήστες αναλύουν, 

μοιράζονται οικονομικά δεδομένα και απόψεις και καταθέτουν εμπειρίες που 

αφορούν τον οικονομικό κλάδο και μόνο. 

Κοινωνικά δίκτυα αξιολόγησης επιχειρήσεων και καταστημάτων, όπου 

συναντάμε χρήστες ή αλλιώς πελάτες, οι οποίοι καταθέτουν τις απόψεις και τις 

εμπειρίες τους σχετικά με την αγορά ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας από ένα 

κατάστημα. Έτσι μέσα από την επικοινωνία με τους υπόλοιπους χρήστες, 

συγκρίνουν τιμές, αξιολογούν το επίπεδο εξυπηρέτησης από μια επιχείρηση και 

λαμβάνουν πολυάριθμες γνώμες. 
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ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΔΙΚΤΥΑ 

 

FΑCEBOOK 

Αναμφισβήτητα αποτελεί τον πιο διαδεδομένο ιστόχωρο κοινωνικής 

δικτύωσης. Ξεκινώντας τη λειτουργία του το 2004, αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως 

εργαλείο επικοινωνίας εντός του πανεπιστημίου Χάρβαρντ από τον εφευρέτη 

του  Μαρκ Ζάκερμπεργκ ενώ το 2006, η χρήση του έγινε πια ελέυθερη παγκοσμίως 

για κάθε ηλικιακή ομάδα. Σήμερα αριθμεί πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο χρήστες 

σε όλο το πλανήτη και αποτελεί το πλέον διαδεδομένο εργαλείο επικοινωνίας μέσω 

διαδικτύου. Για να εγγραφεί κάποιος στο Facebook το μόνο που χρειάζεται είναι να 

διαθέτει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Μετά την εγγραφή ο χρήστης δημιουργεί 

ένα προσωπικό προφίλ, προσθέτει άλλους φίλους, γίνεται μέλος σε ομάδες (groups) 

και εντοπίζει χρήστες με τους οποίους έχει κοινά ενδιαφέροντα, αναρτά και 

μοιράζεται με τους φίλους του προσωπικές γνώμες, φωτογραφίες, βίντεο, στιγμές 

ορόσημα για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή κ.λπ. Στο συγκεκριμένο 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης μπορεί ο καθένας να αναζητήσει πολλούς ανθρώπους 

και να τους κάνει αίτημα να γίνουν “φίλοι”. Μπορούν να αποδεχτούν το αίτημα 

φιλίας που τους στείλαμε (Confirm) ή να την απορρίψουν (Ignore). Με τους 

δικτυακούς φίλους μπορούμε να επικοινωνήσουμε στέλνοντας μηνύματα (chat) 

αλλά ακόμα και μοιράζοντας βίντεο και φωτογραφίες . Οι χρήστες μπορούν να 

δίνουν στοιχεία για την προσωπική τους ζωή, να ενημερώνουν συχνά το προφίλ 

τους με τα λεγόμενα “status” και ακόμα σου παρέχει την δυνατότητα με 

συγκεκριμένες εφαρμογές να φαίνεται στο προφίλ σου το που βρίσκεσαι μία 

δεδομένη στιγμή, αυτά είναι τα λεγόμενα “check in”. Η αύξηση των χρηστών 

αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που ακολουθεί το facebook καθώς ο ρυθμός 

των εγγραφών εκτοξεύθηκε μέσα σε λίγα χρόνια. 

 

Έρευνες και στατιστικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι καθημερινά 

εγγράφονται στο εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης περίπου 600.000 νέοι 

χρήστες. Εκτός όμως από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Facebook για τους 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA_%CE%96%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA
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χρήστες του, αποτελεί ένα βασικό μέσο για τη δικτυακή προβολή των επιχειρήσεων. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν για να γίνουν γνωστές, να 

προβάλλουν τα προϊόντα τους και να βρουν πιθανούς πελάτες. Η μεγαλύτερη αξία 

του για τις επιχειρήσεις έγκειται στο γεγονός, ότι οι χρήστες του Facebook, μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ασχολίες τους. 

(Wikipedia, 2018) 

 

 

 

TWITTER 

 

Το twitter διαφοροποιείτε λίγο από τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα. Μετράει 12 

χρόνια λειτουργίας και από το 2006 που ξεκίνησε, αριθμεί πάνω από 250 

εκατομμύρια χρήστες. Μέσα από το ιδιαίτερο στυλ του, παρέχει τη δυνατότητα 

στους χρήστες του να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα μικρού μήκους έως 

140 χαρακτήρες, λανσάροντας έτσι διαφορετικό στον τομέα της διαδικτυακής 

επικοινωνίας. Στο Twitter οι συζητήσεις εμφανίζονται δημόσια ενώ κάθε ένας 

μπορεί να δει τις συζητήσεις του ατόμου που ακολουθεί με άλλους χωρίς καμία 

σχετική άδεια. Κάθε χρήστης έχει μία σελίδα και οι εφαρμογές ή αναπροσαρμογές 

που κάνει σε αυτή αθροίζονται σε έναν κατάλογο. (MacArthur, 2017) 

 

Τον Ιανουάριο του 2009 ανέβηκε στην 3η  θέση κοινωνικής δικτύωσης από την 

εικοστή δεύτερη που βρισκόταν. Το  2009, το Twitter αλλάζει το web interface του, 

προσθέτοντας πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία το κάνουν πλέον πιο 

ελκυστικό ως προς το χρήστη και τείνουν να συμβαδίσουν με τα ζητούμενα της 

τεχνολογικής γενιάς. Το Twitter κατατάσσεται ως μία από τις δέκα ιστοσελίδες με τη 

μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε όλο τον κόσμο. Από το καλοκαίρι του 2011, έχει 

ενσωματώσει λειτουργίες όπως, η εμφάνιση εικόνων, βίντεο, εγγράφων, μουσικής 

και τοποθεσιών. Οι δυνατότητες του Twitter, είναι πολύ λιτές σε σχέση με τις 

αντίστοιχες των άλλων κοινωνικών δικτύων και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός 

λόγος που το κάνει ευρέως αποδεκτό παγκοσμίως.   
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Το Twitter γίνεται γρήγορα μια κορυφαία μεγάλη κοινότητα, καθώς και ένα ισχυρό 

κοινωνικό εργαλείο marketing. Η ομορφιά του Twitter έγκειται στην απλότητά του. 

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης έχει βοηθήσει τους χρήστες να 

αναπτύξουν την επιχείρησή τους, να βρουν, να χτίσουν καριέρα, να ανταποκριθούν 

σε νέους φίλους, κ.α. Τα άτομα χρησιμοποιούν το Twitter για πολλούς λόγους, 

όπως, να διατηρήσουν επικοινωνία με μέλη της οικογένειας και φίλους, για να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε ειδήσεις  ή ακόμα και να προσελκύσουν το κοινό με το 

περιεχόμενο (νέα, απόψεις) της ιστοσελίδας τους. (Wikipedia, 2018) 

 

 

YOUTUBE 

Το YouTube την τελευταία δεκαετία είναι ο πλέον δημοφιλής διαδικτυακός τόπος, ο 
οποίος επιτρέπει αποθήκευση, αναζήτηση και αναπαραγωγή ψηφιακών ταινιών. 
Δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2005 και τον Οκτώβριο του 2006, η εταιρεία 
αγοράστηκε από την Google με ανταλλαγή μετοχών αξίας 1,65 δισεκατομμυρίων 
δολλαρίων και σήμερα λειτουργεί ως θυγατρική της Google. (Bellis, 2017) 
 
Μέσα από την σελίδα του YouTube, οι χρήστες μπορούν αναπαράγουν τα βίντεο 
που ανήκουν σε άλλους χρήστες και έχουν επίσης τη δυνατότητα να ανεβάσουν και 
τα δικά τους. Επιπλέον, είναι σε θέση να παρακολουθήσουν εκπομπές και σειρές σε 
μεταγενέστερο χρόνο, καθώς και να βρούμε πληροφορίες  μέσω ψηφιακών 
εικόνων. Μπορεί για παράδειγμα ο κάθε χρήστης να δημοσιεύσει απευθείας στο 
YouTube τα βιντεοκλίπ που τραβάει με την κάμερα του κινητού τηλεφώνου του και 
να επικοινωνήσει με άλλους χρήστες. Για να ανεβάσει κάποιος χρήστης ταινίες, θα 
πρέπει αρχικά να δημιουργήσει έναν δωρεάν λογαριασμό και το μόνο που 
χρειάζεται για την προβολή μια πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μαζί με τις ταινίες 
φαίνεται και ο αριθμός των μελών που τις έχουν δει, ώστε να φαίνονται ποιες είναι 
οι πιο δημοφιλείς. Επίσης ένας χρήστης μπορεί να πει αν του αρέσει ένα βίντεο ή 
όχι πατώντας ένα κουμπί και φυσικά να γράψει το σχόλιο του σχετικά με αυτό, 
καθώς επίσης και να βαθμολογήσει ή να απαντήσει στα σχόλια άλλων χρηστών. 
(Wikipedia, 2017) 

 



Μέθοδοι προβολής και προώθησης που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό σύστημα υγειας στην Ελλάδα στο 
διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

12 

 
Σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί το τεχνολογικό επίτευγμα του συγκεκριμένου 
μέσου, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το YouTube ήταν η τρίτη σε επισκεψιμότητα 
ιστοσελίδα στον κόσμο τον Ιούνιο του 2015. Παράλληλα έως τα τέλη του 2017, 
κατατάσσεται ως η κορυφαία σε επισκεψιμότητα ιστοσελίδα τηλεόρασης και βίντεο 
παγκοσμίως, προσελκύοντας περισσότερους από 15 δισεκατομμύρια επισκέπτες 
ανά μήνα. Σύμφωνα με έρευνες, 300 ώρες νέων βίντεο ανεβαίνουν κάθε λεπτό, 
αριθμός που από το 2014 διπλασιάζεται κάθε χρόνο. 
 
 
 
LINKEDIN 
 
 
Το LinkedIn είναι ένα κοινωνικό μέσο το οποίο απευθύνεται περισσότερο στους 
επαγγελματίες. Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε χρήστη να ανεβάσει το βιογραφικό 
του, την εκπαίδευσή του, και τα ενδιαφέροντα του. Είναι διαθέσιμο σε 6 γλώσσες 
Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά και Ισπανικά και στις μέρες μας 
θεωρείται από πολλούς το πιο επιτυχημένο social media για επαγγελματίες με πάνω 
από 100 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. Το LinkedIn έχει κυρίως 
επαγγελματικό προσανατολισμό αφού στο προφίλ που δημιουργείς, συμπληρώνεις 
στοιχεία όπως σπουδές, προϋπηρεσία και επαγγελματικές δεξιότητες. Με αυτόν τον 
τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει ένα δίκτυο 
επαγγελματικών επαφών ενώ παράλληλα να ασχοληθεί και με την εύρεση θέσεων 
εργασίας. (Gregersen, 2017) 

 
Σύμφωνα με τη Wikipedia, το LinkedIn έχει περισσότερους από 30 εκατομμύρια 
ενεργούς χρήστες ενώ οι επισκέψεις του μηνιαίως υπολογίζονται σε 3,2 
εκατομμύρια προερχέμενες από 150 διαφορετικές επιχειρήσεις. Πολλές φορές 
χρησιμοποιείται ως δίκτυο για να δημιουργηθούν επαφές και να εξασφαλίστεί 
κάποια μελλοντική απασχόληση. Επιπλέον επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν για να 
βρουν κατάλληλους υποψηφίους για εργασία. Ως βασικές του λειτουργίες 
επισημαίνονται: η δυνατότητα παροχής συστάσεων από συναδέλφους και 
συνεργάτες, η δημιουργία και κοινοποίηση επαγγελματικού προφίλ, η δικτύωση και 
η συζήτηση με άλλα μέλη καθώς και η καταχώρηση του προσωπικού βιογραφικού 
του χρήστη. (Wikipedia, 2017) 
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1.3 Ανάπτυξη μέσων κοινωνικής δικτύωσης – 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 
 

Ξεκινώντας από τις αρχές του 1900 θα μπορούσαμε να πούμε πως τότε 

εμφανίζεται το πρώτο δείγμα κοινωνικής δικτύωσης. Το τηλέφωνο και το 

ραδιόφωνο είναι εκείνα που άνοιξαν το δρόμο της επικοινωνίας, ώστε να 

συνεχίσουμε στη δεκαετία του 1990, όπου πλέον καθιερώνεται η χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου.  Σήμερα λοιπόν, βιώνοντας μια 

καθημερινότητα στην οποία η ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει 

αγγίξει το κόκκινο, βρισκόμαστε πλέον αντιμέτωποι με πληθώρα ιστοσελίδων 

δικτύωσης, καθεμία από τις οποίες εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό. Όλες όμως 

καταλήγουν στο ίδιο επίκεντρο: τη δημιουργία ενός συνόλου χρηστών που θα 

επικοινωνεί, θα μοιράζεται, θα εκφράζεται μέσα από ένα ηλεκτρονικό δίκτυο. 

(Hendricks, 2013) 

Αναμφισβήτητα βρισκόμαστε σε μια εποχή που κάτι τετοιο έχει απόλυτα 

επιτευχθεί. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν το πρωτοπόρο κομμάτι στην 

ανθρώπινη επικοινωνία μέσω της τεχνολογίας. Συνεπώς έχοντας λοιπόν 

δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό καθεστώς, ¨μεταφέρουν¨μαζί τους μια πληθώρα 

από πλεονέκτηματα και μειονεκτήματα ως αναπόσπαστο κομμάτι της χρήσης τους. 

(Ahmad, 2016) 

 

Σε μια προσπάθεια να υπογραμμιστούν αρχικά τα θετικά τους στοιχεία 

σίγουρα δε μπορούμε να παραλείψουμε εκείνο της άμεσης και γρήγορης 

επικοινωνίας. Άτομα από κάθε σημείο του κόσμου, γνωστά ή και άγνωστα μεταξύ 

τους είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να ανταλλάξουν μηνύματα και απόψεις, να 
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μοιραστούν ιδέες και σκέψεις και να επικοινωνήσουν μη λαμβάνοντας υπόψη 

παράγοντες που μπορεί να τους επηρεάσουν όπως για παράδειγμα η γλώσσα και η 

θρησκεία. 

Παράλληλα, η συνδρομή τους στον τομέα της εκπαίδευσης είναι κάτι το οποίο 

καθημερινά επισημαίνεται. Ο χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου είναι πλέον σε θέση 

να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να αποκτήσει καινούργιες εμπειρίες, μέσα από 

την επαφή με δασκάλους και ειδικούς από όλο το κόσμο. Κάτι τέτοιο 

πραγματοποιείται σε μηδενικό χρόνο, με μηδενικό κόστος και με πλήρη αξιοπιστία. 

Η ενημέρωση και η πληροφόρηση, είναι δύο παράγοντες τους οποίους ο χρήστης 

των social media αφομοιώνει ακόμα και αν δε το αναζητά. Μέσα από τα κοινωνικά 

δίκτυα, υπάρχει άμεση αναφορά για καθετί που λαμβάνει χώρα ανά το κόσμο με 

συνεχόμενα updates  που εντοπίζονται από το κάθε άτομο σε ¨νεκρό χρόνο¨κατά τη 

διάρκεια χρήσης των μέσων αυτών. 

Κατευθυνόμενοι ελάχιστα πιο μακριά από τα όρια ενός μεμονωμένου χρήστη, 

παρατηρούμε και το θετικό αντίκτυπο της κοινωνικής δικτύωσης στις επιχειρήσεις.  

Η διαφήμιση και η προώθηση τους από τα κοινωνικά δίκτυα γίνεται πλέον απόλυτα 

βατή και προσβάσιμη με σημαντικούς παράγοντες που τη κρίνουν πλέον 

απαραίτητη, όπως η ταχύτητα, το χαμηλό κόστος, η στοχοποίηση ενός 

συγκεκριμένου target group αλλά και η γρήγορη εξαγωγή συμπερασμάτων. 

  

Σίγουρα μια τέτοιου είδους χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που πολλές 

φορές κρίνεται και αλόγιστη, θα ήταν αδύνατο να μην επιφέρει και μειονεκτήματα. 

Ο εθισμός από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων  έιναι ένα φαινόμενο από 

αδημονεί στις μέρες μας. Ειδικότερα στις μικρές ηλικιακές ομάδες και στους 

έφηβους χρειάζεται να επιστήσουμε τη προσοχή καθώς η μη ορθή χρήση τους, 

μπορεί να επιφέρει σοβαρά και απρόσμενα αποτελέσματα και προβλήματα. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που τα social media έιναι η βάση από την οποία ξεκινούν 

φαινόμενα εκφοβισμού (bullying) με στόχο κυρίως τις παιδικές ηλικίες. Κάτι τέτοιο 

οφείλεται στο ότι ο καθένας είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ και 

να δράσει ανεξέλεγκτα προς κάθε κατέυθυνση και με κάθε τρόπο. 

Το θέμα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ύστερα από τη χρήση των 

μέσων δικτύωσης, είναι κάτι που έχει αναφερθεί κατά καιρούς πολλές φορές. 

Επιτήδιοι ηλεκτρονικοί χάκερ, βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να 

παραβιάσουν λογαριασμούς χρηστών και να προχωρήσουν σε ενέργειες οι οποίες 

βλάπτουν προσωπικές περιουσίες ή ακόμα θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική και 

ψυχική υγεία των ατόμων-χρηστών. 
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Τέλος, η προβολή λανθασμένων προτύπων και συνηθειών μέσω των social media, 

είναι κάτι το οποίο δε μπορούμε να προσπεράσουμε. Είναι πολλές οι φορές που 

φαινόμενα βίας, χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, προβάλλονται με τρόπο 

που προτρέπει τους χρήστες να ακολουθήσουν και να εστερνιστούν τις ενέργειες 

αυτές. Όταν δε οι προβολή αυτή εντοπίζεται σε μικρές ηλικιακές ομάδες, τα 

πράγματα είναι πιθανόν να πάρουν ανεξέλεγκτη τροπή. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ρόλος τους στην 

επιχείρηση. 
 

Η τάση που επικρατεί σήμερα προστάζει την συμμετοχή όλο και 

περισσότερων επιχειρήσεων στον χώρο των social media. Ο κάθε επιχειρηματίας 

πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθεί την αξία και τις δυνατότητες των εργαλείων 

αυτών. Στην Ελλάδα τα άτομα που τα χρησιμοποιούν πλεόν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης αυξάνονται με σημαντικούς ρυθμούς. Επίσης οι δαπάνες σε διαφήμιση 

αυξάνονται και αυτές με στόχο μια πιο στοχευμένη προσέγγιση στα target groups 

που επιδιώκει η επιχείρηση. 
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Θα λέγαμε ότι τα social media αποτελούν συγκεκριμένες πύλες όπου εισέρχεται 

κόσμος -ο κόσμος που στοχεύει ο επιχειρηματίας να προσεγγίσει- ο οποίος 

μαθαίνει περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρησή του, αυξάνει το 

ενδιαφέρον του για αυτή και δρομολογείται μέσω αυτών στην ιστοσελίδα της. 

(Μαζαράκης, 2017) 

Φυσικά και θα πρέπει κάθε εταιρεία να έχει παρουσία σε αυτά. Είναι απόλυτα 

αναγκαίο για μια επιχείρηση να διατηρεί και να βελτιώνει την παρουσία της στα 

social media, όσο αναγκαία καθίσταται και η ύπαρξη μιας αποτελεσματικής 

ιστοσελίδας. Ωστόσο η επιλογή του κάθε μέσου που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει 

εξαρτάται από τα διαφορετικά target groups τα οποία στοχεύει να προσεγγίσει και 

στα οποία ενδιαφέρεται να πουλήσει. 

Ήδη την τελευταία δεκαετία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν απορροφήσει 

μεγάλο κομμάτι της στρατηγικής και των τρόπων προβολής που χρησιμοποιεί μια 

επιχείρηση. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι περιπτώσεις όπου τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης αποτελούν τη πρώτη και πιο αξιόπιστη επιλογή διαφήμισης για τους 

επιχειρηματίες, είτε αυτό σχετίζεται με την ανάδειξη ενός νέου προϊόντος, είτε με 

τη διάδοση της καλής φήμης της εταιρείας. Ο λόγος είναι ότι διευκολύνουν τη 

βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της εταιρίας και τη δόμηση της δικής της 

ταυτότητας. Έτσι  χτίζεται αποτελεσματικά η προσωπικότητα της στο μυαλό του 

καταναλωτή δίνεται μια ανθρώπινη φωνή με την οποία θα συσχετίζεται ο κόσμος. Η 

διαχείριση της φήμης διαδικτυακά είναι ένα σημαντικό στοιχείο οποιασδήποτε 

στρατηγικής (social media strategy) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν 

έναν γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Παράλληλα 

τα social media επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν πραγματικές απόψεις 

πελατών. Καθιστούν γρήγορη και εύκολη τη διαδικασία αποδοχής και λήψης της 

γνώμης του πελάτη-καταναλωτή και έτσι δίνουν μια πιο καθαρή εικόνα για τη 

στάση της εταιρίας ενώ βοηθούν στην αναγνώριση προβληματικών σημείων τα 

οποία απαιτούν περαιτέρω εστίαση. Η λειτουργία τους ως τρόπος προώθησης ενός 

http://www.businesscoachinglab.gr/page.aspx?itemID=SPG58
http://www.businesscoachinglab.gr/page.aspx?itemID=SPG58
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αγαθού ή μιας υπηρεσίας, ειδικά όταν συνοδεύονται με περιεχόμενο υψηλής 

ποιότητας, βοηθά στη προσέλκυση νέων πελατών αλλά και στη στην απόκτηση 

εξειδεικευμένων γνώσεων και συμπερασμάτων. (Multitopia, 2018) 

 

Έτσι δίνουν τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να προσφέρει συνεχώς κίνητρα στους 

καταναλωτές, γεγονός που αυξάνει την πιστότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες 

της.Κάτι που δε πρέπει να προσπερνάμε είναι ότι μέσω των κοινωνικών δικτύων μια 

εταιρεια πλέον κάνει εφικτή την παρουσίαση της επιχείρησης 24 ώρες το 

εικοσιτετράωρο όλο τον χρόνο, μειώνει το λειτουργικό κόστος, ενώ τέλος 

διευκολύνεται η εύρεση νέου προσωπικού. 

 

Επισημαίνεται ότι η ταχεία εξέλιξη των κοινωνικών μέσων - με κορυφαία εξ αυτών 

τα Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google και η συνεχής αύξηση των 

χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο, διαδραματίζουν αναμφισβήτητα σημαντικό ρόλο 

τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 

Ιδιαίτερα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ή για όσες προσπαθούν να αναπτύξουν 

εξαγωγική δραστηριότητα, η χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ως εργαλείο 

διεθνούς μάρκετινγκ είναι αναγκαία, έτσι ώστε να προσεγγίσουν τους διεθνείς 

καταναλωτές/πελάτες και να πραγματοποιήσουν προσφορές αξίας. (Eniconomia, 

2018) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ. 
 

 

 2.1 Η σύνδεση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του 

διαδικτύου με το ιδιωτικό σύστημα υγείας. 
 

Η διαφήμιση μέσω των social media αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες 

μεθόδους marketing και παράλληλα μια από τις πιο πετυχημένες στο χώρο του 

διαδικτύου. Επιχειρήσεις κάθε βεληνεκούς, επιχειρούν καθημερινά την είσοδο τους 

στο κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την ανεύρεση νέων πελατών, τη 

γρήγορη προώθηση νέων προϊόντων αλλά και τη διαδραστική επικοινωνία με τους 

πελάτες. Χωρίς να αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε περιορισμό, όσον αφορά το 

αντικείμενο το οποίο εμπορεύονται ή την υπηρεσία την οποία προσφέρουν, 

εταιρείες κάθε επιχειρηματικού κλάδου έχουν απόλυτη πρόσβαση στα εργαλεία και 

στις εφαρμογές δικτύωσης με αποδέκτες διαφορετικά άτομα σε κάθε σημείο ανά 

τον κόσμο. (clickmoney, 2017) 

 Το σύστημα υγείας της χώρας μας και ιδιαίτερα το φάσμα εκείνο των 
ιδιωτικών νοσκομείων τα οποία απαρτίζουν κατά ένα μεγάλο βαθμό το σύστημα 
αυτό, έχουν απορροφήσει από τη πρώτη κιόλας στιγμή όλες τις ευκαιρίες που τους 
δόθηκαν από το κόσμο των social media. Ευκαιρίες που σε κάποιες περιπτώσεις 
τους βοηθούν να αποκομίζουν χρηματικό κέρδος αλλά και άλλες οι οποίες δεν 
έχουν άμεσο οικονομικό χαρακτήρα αλλά τους βοηθούν στην έρευνα αγοράς και 
στη κατανόηση της συμπεριφοράς του πελάτη. Ειδικότερα στη δεύτερη περίπτωση 
οι κλινικές έχουν εμβαθύνει πολύ περισσότερο, αφού και μέσα πλέον από μελέτες 
έχει διατυπωθεί η άποψη ότι όσο ένα νοσοκομείο ενισχύει την ελκυστικότητα των 
πελατών, την παροχή υπηρεσιών, και τη διευκόλυνση των συναλλαγών, μπορεί να 
μετατρέψει τον ιστοχώρο του σε ένα βασικό εργαλείο μάρκετινγκ για να επηρεάσει 
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και να βοηθήσει τους χρήστες στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την υγειονομική 
τους περίθαλψη. (Khurana Huang Chang, 2012) 
 Η ανάπτυξη και πρόοδος των ιατρικών και υγειονομικών πληροφοριών, 
καθώς και οι τεχνολογίες που εμπεριέχονται σε αυτές διαθέτουν τεράστιες 
δυνατότητες για περαιτέρω βελτιώσεις και αναπτύσσονται καθημερινά. Είναι 
αξιοσημείωτο πως τα τελευταία χρόνια το ίδιο το έμψυχο δυναμικό των ιδιωτικών 
νοσοκομείων, συνήθως καθοδηγούμενο από εξειδικευμένες ομάδες ιατρών, έχει 
βασιστεί και έχει χτίσει πάνω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο για τη προβολή 
και τη προώθηση της εκάστοτε κλινικής, όσο και για έναν νέο ¨αέρα¨επικοινωνίας 
με τον ασθενή. Καθώς τα εργαλεία κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης γίνονται 
πανταχού παρόντα, οι γιατροί βρίσκουν έναν ρόλο για αυτούς μέσα σε αυτά. Η 
κλιμάκωση του ανταγωνισμού και η ζήτηση για την υψηλότερη ποιότητα φροντίδας 
και ιατρικών υπηρεσιών, οδηγούν τα νοσοκομεία στην καθιέρωση ενός νέου 
τρόπου επικοινωνίας με το κοινό-εκείνον της τεχνολογίας. Ένας τρόπος ο οποίος 
φαίνεται ότι καλύπτεται πλήρως από τις προδιαγραφές που έχουν θεμελιώσει τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού τώρα πια μπορούν να δοθούν ταχύτερες και πιο 
έγκαιρες απαντήσεις στους ασθενείς όσον αφορά παραιατρικά θέματα όπως το 
κόστος νοσηλείας, τα πακέτα εξετάσεων και η πραγματοποίηση πιθανών 
συναντήσεων – ραντεβού. 
 

Πιο συγκεκριμένα, τα κατάλληλα εργαλεία, οι πλατφόρμες και οι στρατηγικές 
κοινωνικών μέσων, επιλέγονται προσεκτικά από τη κάθε κλινική ξεχωριστά 
προκειμένου εκείνη να επικοινωνεί  με επιτυχία και να είναι σε θέση να παρέχει 
σωστές και χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από διαφορετικά 
ακροατήρια (π.χ. γιατροί, ασθενείς) την κατάλληλη στιγμή, στο σωστό μέρος και με 
τον καλύτερο τρόπο για να καθοδηγήσει την ιατρική και την υγειονομική 
περίθαλψη. Παράλληλα, οι πιθανές ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τα 
κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για ένα νοσοκομείο θα πρέπει να σταθμίζονται 
προσεκτικά έναντι των σημαντικών μειονεκτημάτων των οποίων παρατηρούνται 
(και θα αναλυθούν σε επόμενα υποκεφάλαια) αλλά και των ευθυνών που 
συνδέονται με τη χρήση τους. (Lim Weng Marc, 2016)  
 
Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης προσφέρουν στα νοσοκομεία μια ιδανική πλατφόρμα 
για συνεργασία με τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ανταλλαγή νέων ιδεών 
αλλά και προηγούμενων εμπειριών. Με τη παρουσία της στο διαδικτύο, μια 
εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο τομέα της υγείας και της φαρμακευτικής 
περίθαλψης, έχει πλέον τη δυνατότητα με τα σημερινά δεδομένα, να 
παρακολουθεί, να εντάσσεται και να παρεμβαίνει σε όλες εκείνες τις εξελίξεις που 
αφορούν τη σχέση κλινικής-ασθενή. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος της διάδοσης 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε τέτοιο βαθμό στο κλάδο της υγείας. Δε θα 
πρέπει να ξεχνάμε πως τα ιδιωτικά νοσοκομεία έχουν και εκείνα της ταυτότητα της 
επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση αποσκοπεί στη μέγιστη πραγματοποίηση κέρδους το 
οποίο τις περισσότερες φορές βασίζεται σε ένα σύνολο πληροφοριών και 
δεδομένων που πηγάζει από την εκάστοτε αγορά. Δεδομένα που πριν τη χρήση του 
διαδικτύου απαιτούσαν χρόνο και κόστος για να συλλεχθούν, τώρα αντλούνται 
κατά ένα μεγάλο ποσοστό από ηλεκτρονικά εργαλεία που συνεργάζονται με φορείς 
κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες. 
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2.2 Μέθοδοι-τεχνικές προβολής και διαφήμισης των ιδιωτικών 

νοσοκομείων μέσω του διαδικτύου και των social media. 
 

Τα ιδιωτικά νοσοκομεία, όπως και το ευρύτερο ιδιωτικό σύστημα υγείας στη χώρα 

μας, στη προσπάθεια του να επωφεληθεί από τη συνεχόμενη τεχνολογική εξέλιξη 

έχει καταφύγει στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών οι οποίες το κάνουν ευρέως 

γνωστό στο κοινό κυρίως μέσω διαδικτύου. Τεχνικές οι οποίες αφομοιώνουν τις 

τελευταίες εξελίξεις του πληροφοριακού τομέα αλλά και μέθοδοι οι οποίες 

μπορούν να συνδυάσουν τόσο την απλότητα στη  χρήση όσο και την 

αποτελεσματικότητα-επιρροή στον τελικό καταναλωτή. 

Αναμφισβήτητα όχι μόνο στη περίπτωση των ιδιωτικών νοσοκομείων, την οποία 

μελετάμε, αλλά και γενικότερα στον επιχειρηματικό κλάδο, κάθε επιχείρηση που 

επιθυμεί να αναπτυχθεί και να επεκταθεί ηλεκτρονικά, ξεκινά σαν πρώτο και 

απαραίτητο βήμα από την ίδρυση της προσωπικής της ιστοσελίδας. Σε μια εποχή 

όπου η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα γνωρίζει τέτοια σπουδαία ανάπτυξη, η 

ιστοσελίδα για μια επιχείρηση αποτελεί το ¨καθρέπτη¨της προς τον υποψήφιο 

πελάτη. Ειδικότερα στο τομέα της ιδιωτικής υγείας, οι κλινικές οφείλουν να τειρούν 

όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται στη χρήση και τη κατασκευή μιας 

ιστοσελίδας καθώς οι υπηρεσίες που προσφέρουν χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας. 

Έτσι, δημιουργώντας μία σωστά οργανωμένη και δομημένη ιστοσελίδα, το εκάστοτε 

ιδιωτικό νοσοκομείο είναι πλέον σε θέση να βρίσκεται δίπλα στο κοινό 24 ώρες το 

εικοσιτετράωρο παρουσιάζοντας με ευελιξία, ταχύτητα, άμεση προσβασιμότητα και 

χαμηλό κόστος, όλες εκείνες τις υπηρεσίες που είναι σε θέση να του προσφέρει. 
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Συνεπώς μέσω του διαδικτύου και του προσωπικού του site, το νοσοκομείο έχει τη 

δυνατότητα να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο, το οποίο θα μπορεί να 

περιλαμβάνει από στοιχεία της εταιρείας, διεθνή βραβεία, ιστορική αναδρομή 

μέχρι και παρουσίαση των εσωτερικών χώρων, φωτογραφίες, περιγραφή του 

είδους και του κόστους των υπηρεσίων, επικοινωνία με το ιατρικό προσωπικό κλπ. 

Μία γενική απεικόνιση δηλαδή ολόκληρης της επιχείρησης, συγκεντρωμένη σε ένα 

σύνολο το οποίο είναι διαμορφωμένο  στις ανάγκες του χρήστη. 

 

Αφήνοντας λίγο πιο πίσω τη παραπάνω ηλεκτρονική μέθοδο προβολής, η οποία 

έχει υιοθετηθεί εδώ και δεκαετίες από τις επιχείρησεις, αξίζει να επικεντρωθούμε 

σε νέες τεχνικές που εμφανίστηκαν τελευταία όμως απ’ ότι φαίνεται ήρθαν για να 

μείνουν. 

H ενσωμάτωση του ιδιωτικού συστήματος υγείας στον κόσμο των κοινωνικών 

δικτύων αλλά και η προβολή του μέσω αυτών σίγουρα πρωτοπορεί στις μέρες μας. 

Η πλειοψηφία των ιδιωτικών νοσοκομείων αν όχι το σύνολο αυτών έχει 

δημιουργήσει τη δική του fan page (σελίδα) στα πιο διαδομένα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης όπως το  Facebook, το Twitter και το Instagram.  Μέσα από τις σελίδες 

αυτές πετυχαίνει όλα όσα αναφέρθηκαν και προγενέστερα με τη χρήση του site, με 

μια τη διαφορά όμως ότι πλέον γίνεται πιο φιλικό και πιο κοντινό στον επισκέπτη. Ο 

χρήστης από τη στιγμή που γίνεται μέλος πλέον στην εκάστοτε σελίδα, δέχεται ένα 

¨καταιγισμό¨πληροφοριών η οποίες ανανεώνονται συνεχώς. Πληροφορίες είτε από 

διαφημιστικές καμπάνιες, είτε νέα άρθρα και ειδήσεις  που η επιχείρηση – στη 

περίπτωσή μας νοσοκομείο- έχει επιλέξει να δημοσιοποιεί. 

 

 

Photo by ChristianChan/iStock/Getty Images Plus/Getty Images 
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Είναι αξιοσημείωτο, ότι οι επιχειρήσεις έχουν επικεντρωθεί τόσο πολύ στη 

προώθηση μέσω των κοινωνικών δικτύων, φτάνοντας στο σημείο να έχουν στο 

έμψυχο δυναμικό τους κατάλληλο προσωπικό για τη διαχείριση των σελίδων 

αυτών. Άτομα τα οποία εντάσσονται συνήθως στο τμήμα μάρκετινγκ ή στο τμήμα 

εμπορικής διέυθυνσης και έχουν ως ρόλο το πλήρη έλεγχο των λογαριασμών της 

εταιρείας στο διαδίκτυο και στα social media. 

  

Ένας ακόμη τρόπος διαφήμισης ο οποίος φαίνεται να κερδίζει ψήφους από τις 

κλινικές κυρίως λόγω της ευχρηστίας του είναι η δημιουργία διαδικτυακών 

εφαρμογών οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από smartphones και 

συσκευές android και ios. Εφαρμογές οι οποίες παρέχονται δωρεάν στο χρήστη, 

απαιτούν μόνο μια απλή φορητή σύνδεση στο internet για να χρησιμοποιηθούν και 

φυσικά φέρουν το όνομα της επιχείρησης. Στη περίπτωση των ιδιωτικών 

νοσοκομείων, η σχεδίαση και η συμμετοχή σε μία τέτοιου είδους εφαρμογή, δεν 

έχει τόσο ως στόχο την προώθηση προϊόντων αλλά τη δημιουργία μιας καλής 

φήμης και κυρίως τη διευκόλυνση του πελάτη όσον αφορά τη γρήγορη αναζήτηση 

και ανέυρεση χρήσιμων τηλεφώνων αλλά και την επικύρωση ενός ιατρικού 

ραντεβού ηλεκτρονικά. 

 

Εικόνα: http://www.businessofapps.com/7-app-startups-reinventing-healthcare/ 
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2.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τεχνικών 

διαφήμισης. 
 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο το κάθε νοσοκομείο επιλέγει να προβληθεί 

και να διαφημιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι μέθοδοι αυτοί απαρτίζονται 

από ένα σύνολο θετικών και αρνητικών στοιχείων. Πλεονέκτηματα και 

μειονεκτήματα που άλλες φορές δρουν χωρίς ουσιαστική μεταβολή στο τελικό 

στόχο, αλλά και που κάποιες φορές η διαχείρισή τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. 

Σίγουρα η προβολή μιας εταιρείας όπως είναι ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, μέσω των 

social media συνοδεύεται με χαμηλό κόστος. Η εκάστοτε κλινική είναι σε θέση μέσα 

από μια σελίδα στο Facebook ή στο Twitter να απευθύνονται σε μεγάλο εύρος 

πελατών ανά το κόσμο, να διευρύνουν την αναγνωρισιμότητά τους και να κάνουν 

το εμπορικό τους σήμα πιο δυνατό με το σχεδόν μηδαμινό-για τα δικά τους 

δεδομένα- κόστος. 

Επιπλέον πετυχαίνουν ουσιαστική βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πελατών τους, 

αφόυ πλέον η επικοινωνία καθίσταται σαφώς ευκολότερη, ταχύτερη και πιο 

αξιόπιστη. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες – χρήστες να 

καταγράψουν τις εντυπώσεις και τις κριτικές που αποκόμισαν από το νοσοκομείο, 

το οποίο με τη σειρά του μέσα από την αξιολόγηση αυτών θα μπορεί να εξάγει 

χρήσιμα συμπεράσματα για πιθανή βελτίωση των υπηρεσιών του. 

Πολύ σημαντικό για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο ιδιωτικό σύστημα 

υγείας, είναι να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε μια ¨δυνατή¨ έρευνα αγοράς. 

Μέσω των κοινωνικών δικτύων και των σελίδων που έχει δημιουργήσει σε αυτά, 

αποκτά πλέον μια τέτοια δυνατότητα αφού το εύρος των πληροφοριών και των 

μηνυμάτων που λαμβάνει είναι τεράστιο, ενώ ταυτόχρονα μπορεί κατά ένα βαθμό 

να κατευθύνει και τα ενδιαφέροντα άτομα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

Ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα της προβολής στα social media για μία κλινική 

αποτελεί ότι μπορεί να προσφέρει συνεχώς κίνητρα στους καταναλωτές, γεγονός 

που αυξάνει την πιστότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες της. Κίνητρα όπως ειδικές 

προσφορές που κρατούν για ορισμένο χρονικό διάστημα, εκπτώσεις σε εξετάσεις η 

οποίες προγραμματίζονται με ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας, δωρεάν προσφορά 

μιας ιατρικής υπηρεσίας κάποια συγκεκριμένη ημέρα του έτους κλπ. 

Φτάνοντας στην αντίθετη πλευρά εκείνη των μειονεκτημάτων και των πιθανών 

δυσκολιών τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει μια εταιρεία, όσον αφορά τη χρήση 

των κοινωνικών δικτύων, παρατηρούμε ότι τα θετικά σίγουρα υπερισχύουν. Ο 
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μεγαλύτερος κίνδυνος που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι κατά κύρια βάση οι 

εξωτερικές επιθέσεις-εισβολές που δέχονται τα εταιρικά ΙΤ δίκτυα, φαινομένο που 

τις περισσότερες φορές οδηγεί σε απώλεια πληροφοριών και ουσιαστικές ζημιές 

στα τεχνολογικά συστήματα της εταιρείας. Ιδιαίτερα στη περίπτωση των 

νοσοκομείων, κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό αν αναλογιστεί κανείς το είδος, τον 

όγκο και τη σημασία των  πληροφοριών που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά. Είναι 

γεγονός πως μεγάλο μέρος του κινδύνου μιας τέτοιας επίθεσης, οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στη μη ασφαλή χρήση του internet από τους εργαζομένους. Ωστόσο, 

αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αναπτύξουν και να 

εφαρμόσουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση και την 

κατάχρηση της κοινωνικής δικτύωσης. 

Αναφερόμενοι στα μειονεκτήματα αυτά, θα πρέπει να αναλογιστούμε και το κόστος 

του χρόνου ο οποίος απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η ορθή ενημέρωση των 

πελατών, καθώς και η δημιουργία – επεξεργασία των πληροφοριών. Χρόνος που 

είναι απαραίτητος προκειμένου να λειτουργήσει αποδοτικά η χρήση και η 

εφαρμογή των κοινωνικών δικτύων μέσα στην επιχείρηση έτσι ώστε να επιτευχθούν 

τα κατάλληλα αποτελέσματα. 

Παράλληλα όταν μια εταιρεία αποφασίσει να δημιουργήσει μια επικοινωνία με 

τους πελάτες της μέσω των social media, είτε αυτό είναι η δημιουργία μιας απλής 

σελίδας είτε μιας εφαρμογής, θα πρέπει να γνωρίζει πως πλέον θα είναι σε θέση να 

λαμβάνει γραπτές κριτικές από αυτούς. Κριτικές που όμως είναι ορατές στους 

επισκέπτες-χρήστες, άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές. Τέτοιες κριτικές και 

απόψεις πελατών, που πολλές φορές μπορέι να υπάρχει και αμφιβολία για την 

αξιοπιστία τους, πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη κατάλληλη διακριτικότητα και 

ταχύτητα ιδιαίτερα στη περίπτωση που χαρακτηρίζονται ως αρνητικές. 

Τέλος έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες, το έμψυχο εργατικό 

δυναμικό μια επιχείρησης, είτε αυτή ανήκει στο κλάδο της υγείας είτε όχι, δεν είναι 

σε θέση να αφομοιώσει και να επεξεργαστεί όλες αυτές τις καινούργιες καινοτομίες 

που απαιτεί η εισαγωγή και η χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις κρίνεται  απαραίτητη η καθοδήγηση από τα πλέον έμπειρα στελέχη ή 

ακόμα και από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα, έτσι ώστε η μετάβαση στη 

ηλεκτρονική δικτύωση να γίνει με τρόπο ομαλό και παράλληλη αποτελεσματικό, 

τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για την εικόνα που θα λάβει ο τελικός 

καταναλωτής – χρήστης. (Wiegand, 2014) 
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2.4 Στόχοι των ιδιωτικών κλινικών μέσω της προβολής τους 

στα social media. 
 

Σε ένα κλάδο όπως αυτός της ιδιωτικής υγείας και των ιατρικών επιστημών ο οποίος 

υφίσταται καθημερινά νέες αλλαγές και εξελίξεις, είναι πλέον κατανοητό πως οι 

κλινικές εφιστούν τη προσοχή τους τόσο στη ορθή υιοθέτηση της χρήσης των social 

media αλλά και ικανοποίηση συγκεκριμένων στόχων και αποτελεσμάτων από τη 

χρήση αυτή. Στόχοι που κάποιες φορές αποδεικνύονται βιώσιμοι και εφικτοί και 

άλλες φορές παρεκλίνουν από το αρχικό επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Αναμφίβολα ένα ιδιωτικό νοσοκομείο το οποίο ενεργοποιεί τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ως εργαλείο για την επικοινωνία του με το κοινό στοχεύει αρχικά στον 

εκσυχρονισμό και τη βελτίωση των μεθόδων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί. Είναι 

πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιχείρηση η οποία επιθυμεί να καλείται 

υγιής, να ακολουθεί και να εστερνίζεται τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, αφήνοντας 

ουσιαστικά πιο πίσω τις καθιερομένες λύσεις των ιστοσελίδων και των κλασικών 

διαφημίσεων. Με αυτό τον τρόπο εισέρχεται γρηγορότερα και πιο άμεσα στη 

καθημερινότητα του χρήστη – υποψήφιου πελάτη, επηρεάζει διάφορες πτυχές της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς, συμβάλει στην ευαισθητοποίηση αλλά και τη 

διαμόρφωση στάσεων. (Mangold & Faulds, 2009) 

Είναι πλέον μεγάλος ο αριθμός των κλινικών οι οποίες επιλέγουν να χρησιμοποιούν 

συνδυαστικά διαφορετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να προωθήσουν τις 

υπηρεσίες τους. Με τη συγκεκριμένη τεχνική, πέρα από το να διαφημιστούν, 

στοχεύουν να αυξήσουν την επισκεψιμότητα και την αναγνωρισιμότητα τους και σε 

άλλους ιστότοπους, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τα social media ως ένα ¨κλειδί¨ 

σύνδεσης. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να επιλέξει μέσα από μια 

ποικιλία μέσων για το πώς επιθυμεί να ενημερωθεί, να συγκρίνει και σε τελικό 

βαθμό να καταλήξει εάν επιθυμεί να αναπτύξει μια συνεργασία με την εκάστοτε 

κλινική. (Bruns & Bahnisch, 2009).  
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Εικόνα: www.dreamstime.com 

 

Παράλληλα τα νοσοκομεία έχουν πλέον την ευελιξία να δημιουργούν προσφορές 

μέσα από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, πακέτα εκπτώσεων ή ακόμα και 

διαγωνισμούς με ανταμοιβή δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο 

καταφέρνουν να προσελκύσουν τους καταναλωτές, ενώ ευελπιστούν ότι θα 

κερδίσουν την αποδοχή καθώς και τα θετικά σχόλια του κοινού. Κάτι τέτοιο είναι 

εφικτό της περισσότερες φορές καθώς η συμμετοχή των καταναλωτών σε 

διαγωνισμούς και ψηφοφορίες που διοργανώνονται μέσω της χρήσης των social 

media καθώς και η δυνατότητα διατύπωσης της άποψής τους ή πρωτότυπων ιδεών 

δημιουργούν την αίσθηση ότι συμμετέχουν και οι ίδιοι στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. (Kaplan & Haenlein, 2010)  

Είναι πολύ σημαντικό για μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο κλάδο της 

υγείας, να μπορεί να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα από τους ίδιους τους 

καταναλωτές, τους ασθενείς και τον ευρύτερο κύκλο με τον οποίο είναι σε 

συναναστροφή. Κάτι τέτοιο το επιτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αφού είναι πλέον σε θέση να αντλήσει όλες τις 

κριτικές και τις γνώμες τις οποίες οι ίδιοι οι πελάτες αποτυπώνουν γραπτώς στα 

social media. Έτσι, μέσα από την επεξεργασία και την αξιολόγηση των πληροφοριών 

αυτών, το νοσοκομείο δύναται να βελτιώσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, να 

εντοπίσει πιθανά σφάλματα σε μηδενικό χρόνο, να τα αντιμετωπίσει με μηδενικό 
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κόστος και να προσαρμόσει τη λειτουργία πάνω στις ανάγκες του πελάτη, όπως 

αυτές έχουν αποτυπωθεί. (Kaplan & Haenlein, 2010) 

Τέλος, με την εισαγωγή της ενεργά στα social media, μια κλινική επιτυγχάνει να 

παρακολουθεί και να καταγράφει ακόμα και τις κινήσεις ανταγωνιστών της που 

δραστηριοποιούνται και αυτοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε πραγματικό 

χρόνο. Είναι σε θέση να γνωρίζει όλες τις εκστρατείες και τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούν οι άλλες εταιρείες του κλάδου της, να επηρεάζεται από αυτές και να 

λαμβάνει μέτρα τα οποία θα ενισχύουν την εικόνα της και τη φήμη της, βασισμένη 

πάνω στα κενά που δημιουργούν οι ανταγωνιστές της καθώς και να επωφελείται 

από αυτά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. 
 

 

Το πόσο σημαντική είναι πλεόν η ενσωμάτωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

στο ιδιωτικό σύστημα υγείας, και βέβαια η αφομοίωση αυτών στο χώρο του 

νοσοκομείου, είναι μάλλον κατανοητό. Οι τεχνικές αρκετές, τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης που προσφέρονται ποικίλα και το συνολικό κόστος για μια επιχειρήση σε 

σχέση με το αντίκτυπο που εισπράττει, μηδαμινό. Αξίζει λοιπόν να εμβαθύνουμε 

ακόμα περισσότερο προσεγγίζοντας τη περίπτωση τριών ιδιωτικών νοσοκομείων 

στην Ελλάδα. Τριών νοσοκομείων εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους, νοσοκομείων 

που αποτελούν τους πρωτεργάτες της ιδιωτικής υγείας και παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών στη χώρα μας, που όμως όλα έχουν ένα κοινό: την ανάγκη για 

εκσυχρονισμό στην επικοινωνία με τον πελάτη και τη προσαρμογή της διαφήμισής 

τους στη τάση της εποχής, στα social media δηλαδή. 

 

 

3.1 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. – Γενική, γυναικολογική και μαιευτική 

κλινική. 
 

Ξεκινώντας την αποτύπωση των μεθόδων που αναφέραμε παραπάνω, κάνουμε την 

αρχή με τη περίπτωση της κλινικής ΜΗΤΕΡΑ η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο 

Ιδιωτικό Νοσοκομείο της Ελλάδας και ταυτόχρονα μέλος του μεγαλύτερου ομίλου 

παροχής υπηρεσιών υγείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. 

Δραστηριοποιείται στον τομέα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας περίθαλψης ενώ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Υγείας στη 

Γυναίκα, το Παιδί, την Οικογένεια. Διαθέτει τρεις Κλινικές, τη Γενική Κλινική, τη 

Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, καθώς και το πλέον ολοκληρωμένο 

ιδιωτικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο της χώρας, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ. Είναι λοιπόν 

πλήρως κατανοητή – για το βελινεκές ενός νοσοκομείου με τη δυναμική του 

ΜΗΤΕΡΑ - η ανάγκη αλλά και η σημασία για αρμονική οργάνωση της επικοινωνίας 

του με το κοινό όπως επίσης και της προβολής των υπηρεσιών του μέσω των 

τεχνολογικών μέσων. (www.mitera.gr) 
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Η κλινική, ακολουθώντας τις τάσεις των τελευταίων ετών οι οποίες απαιτούν την 

αξιοποίηση του τεχνολογικού τομέα και ιδιαίτερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

ως εργαλείο προβολής και διαφήμισης, έχει δημιουργήσει ορισμένες βάσεις – 

καινοτομίες προς την εκπλήρωση αυτού του σκοπού. Αποτελεί περίπτωση 

επιχείρησης η οποία ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα στη 

καθημερινή της λειτουργία, τόσο για την επίτευξη μιας σωστής επικοινωνίας τους 

πελάτες της, όσο και ως εγχειρίδιο προώθησης των υπηρεσιών της. 

 

Το νοσοκομείο έχει επιλέξει τρεις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καθεμιά από 

τις οποίες αξιοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να εξυπηρετήσει και 

διαφορετικό σκοπό. Το Facebook, το  Linkedin και το Youtube  καλύπτουν όλο 

εκείνο το φάσμα πληροφοριών και δεδομένων τα οποία πρέπει να διανεμηθούν 

προς τον υποψήφιο πελάτη όσον αφορά την ηλεκτρονική του ενημέρωση για τα 

θέματα της κλινικής. 

Έχοντας δημιουργήσει μια πολύ καλά οργανωμένη και ¨στημένη¨σελίδα στο 

Facebook, το ΜΗΤΕΡΑ επιτυγχάνει πολλούς στόχους ταυτόχρονα καθώς 

επικρεντρώνεται σε μεγάλο εύρος ατόμων. Μέσω της σελίδας αυτής η οποία 

ενημερώνεται καθημερινά με όλο και περισσότερες αναρτήσεις, η κλινική παρέχει 

πληροφορίες στο κοινό για θέματα που αφορούν τη καθημερινή της λειτουργία 

ξεκινώντας ακόμα και από τα πιο απλά, όπως τα ιατρικά τμήματα που 

ενσωματώνει, τις ώρες λειτουργίας αλλά και χρήσιμές πληροφορίες για ραντεβού 

με το ιατρικό προσωπικό της. Παράλληλα, φροντίζει να δίνει πληροφορίες στους 

χρήστες του διαδικτύου, σχετικά με ορισμένα ενημερωτικά συνέδρια – εκδηλώσεις 

που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο και αφορόυν ιατρικά θέματα, και οι 

οποίες επίσης προσφέρουν ελεύθερη είσοδο και δωρεάν παρακολούθηση για 

όποιον επιθυμεί να συμμετέχει. Πέρα από τη δωρεάν συμμετοχή στα συνέδρια και 
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τις εκδηλώσεις αυτές, το νοσοκομείο παρέχει και μεγάλο πλήθος ιατρικών 

εξετάσεων χωρίς κανένα απολύτως κόστος σε συγκεκριμένες ημερομηνίες του 

έτους και οι οποίες προωθούνται αποκλειστικά μέσω των πλατφόρμων δικτύωσης 

στους καταναλωτές. Έτσι ο εκάστοτε χρήστης αυτόματα κερδίζει δωρεάν προνόμια 

και συμμετοχές απλά με μια ηλεκτρονική εγγραφή στην ιστοσελίδα δικτύωσης της 

κλινικής ενώ από την άλλη μεριά εκείνη αξιοποιεί πλήρως την ευκαιρία να 

προβληθεί και να ¨καθιερωθεί¨ στο κοινό με ελάχιστο κόστος. Η συνεργασία 

Facebook και ΜΗΤΕΡΑ δε περιορίζεται εκεί καθώς το νοσοκομείο έχει δημιουργήσει 

εξειδικευμένη ομάδα στο τμήμα Μάρκετινγκ της εταιρείας, η οποία έχει ως 

πρωταρχικό ρόλο τη πλήρη διαχείριση της σελίδας της στη συγκεκριμένη 

πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Μια ομάδα η οποία καλύπτει ένα μεγάλο 

πλήθος ενεργειών, από την επικοινωνία για παράδειγμα με τους χρήστες και την 

απάντηση σε απευθείας μηνύματα τα οποια εκείνοι στέλνουν μέσω του Facebook, 

έως και την ανάρτηση όλων εκείνων των πληροφορίων που προωθούν τις 

υπηρεσίες του νοσοκομείου. Σε συνέχεια των ενεργειών αυτών, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει η ανάρτηση πλούσιου φωτογραφικού υλικού σχετικά με ημερίδες και 

πολιτιστικές δράσεις η οποίες λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός του νοσοκομείου, 

δράσεις οι οποίες προβάλλονται μέσω της εμβέλειας του Facebook και 

γνωστοποιούνται σε μεγάλο πλήθος ατόμων γρήγορα, ευέλικτα και 

αποτελεσματικά. (Facebook.com/mitera hospital) 

 

Όσον αφορά τη περίπτωση του Linkedin, τα δεδομένα για το ΜΗΤΕΡΑ λαμβάνουν 

μια διαφορετική τροπή καθώς στόχος του νοσοκομείου πέρα από το να προβληθεί 

και να αξιοποιήσει τη πλατφόρμα ως μια μέθοδο διαφήμισης, είναι και να 

δημιουργήσει ένα επαγγελματικό – εταιρικό προφίλ το οποία θα μπορεί να 

ενημερώνει το κοινό και για εργασιακά θέματα. Μέσα από την συνεργασία με το 

Linkedin, η κλινική τηρεί την αρχική της πρόθεση, να αποκτήσει δηλαδή μια πιο 

στενή σχέση με τους υποψήφιους πελάτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, ενώ 

παράλληλα ενσωματώνει μια καινούργια καινοτομία κατά την οποία τους 

ενημερώνει και για τυχόν διαθέσιμες θέσεις εργασίες οι οποίες προσφέρονται στην 

επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μονο προβάλλει τα προϊόντα της αλλά ενισχύει 

και το θετικό κλίμα ως μια επιχείρηση η οποία ανοίγει νέες θέσεις εργασίας κάτω 

από τις υπάρχουσες δύσκολες συνθήκες. Σε συνέχεια των ενεργειών που 

αναφερθηκάν με τη χρήση του Facebook, το ΜΗΤΕΡΑ μέσω του Linkedin συνεχίζει 

να διατηρεί ενημερωμένο το κοινό του όσον αφορά τυχόν περιπτώσεις δωρεάν 

εξετάσεων, διαγωνισμών, ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων παρόμοιου τύπου. 

Έτσι κάποιος χρήστης ο οποίος χρησιμοποιεί για παράδειγμα μόνο μία από τις δύο 

πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, είναι σε θέση να λαμβάνει ειδοποιήσεις ίδιου 

περιεχομένου είτε είναι χρήστης της μίας είτε της άλλης. Όμως κάτι το οποίο 

επιτυχγάνει το νοσοκομείο με τη χρήση του Linkedin και αξίζει να αναφερθεί είναι 
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ότι μέσω της συνεργασίας με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι σε θέση να 

προβάλλει στους χρήστες το σύνολο εκείνο των ιατρών οι οποίοι εργάζονται στη 

κλινική με τη προϋπόθεση φυσικά ότι και οι ίδιοι οι ιατροί διατηρούν ένα όμοιο 

προφίλ εκεί. Με αυτό τον τρόπο, ο υποψήφιος πελάτης είναι σε θέση να γνωρίσει 

με ένα απλό κλικ περισσότερα πράγματα για τον ιατρό που τον ενδιαφέρει, να 

διαβάσει κριτικές και απόψεις για εκείνον και να αποκτήσει μια σχετική γνώμη. 

Συνεπώς και ο χρήστης ενημερώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό αλλά και η κλινική 

γνωστοποιεί το έμψυχο δυναμικό της. (linkedin/mitera hospital) 

Προχωρώντας στη προβολή μέσω του Youtube, το ΜΗΤΕΡΑ εισάγει μια καινούργια 

καινοτομία στο χώρο της ενημέρωσης περί ιατρικών θεμάτων. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένα πλατφόρμα πολυμέσων αποκλειστικά τη 

μεταφόρτωση βίντεο μικρής κυρίως διάρκειας καθένα από τα οποία ενσωματώνει 

ομιλία ιατρού διαφορετικής ειδικότητας κάθε φορά. Η κλινική σε συνεργασία με τον 

ιατρό και την ομάδα του αποτυπώνουν σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο – αφιέρωμα, 

συμβουλές για κάποιο συγκεκριμένο ιατρικό θέμα κάθε φορά όπως και 

ενδεικτικούς τρόπους αντιμετώπισής του. Τα βίντεο αυτά συνώθως αποτελούν 

αποτέλεσμα επεξεργασίας της ομάδας του ιατρού, αλλά κάποιες φορές 

ενσωματώνουν και ζωντανές ομιλίες από ιατρικά συνέδρια που πραγματοποιούνται 

στο χώρο του νοσοκομείου. Έτσι, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας λαμβάνει σημαντικό 

υλικό προς ενημέρωση κάθε φορά και με τρόπο πλέον κατανοητό αφού είναι σε 

θέση  να ακούει αντί να διαβάζει. Παράλληλα η κλινική προωθεί τόσο τις ιατρικές 

της υπηρεσίες, όσο και το ιατρικό δυναμικό της  στο σύνολό του. 

(youtube/ekdiloseismitera) 

Δε θα πρέπει να ξεχνάμε πως πέρα από την ενσωμάτωση του νοσοκομείου στα 

συγκεκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχίζει να υφίσταται και η παρουσία 

μιας  απόλυτα καταρτισμένης προσωπικής ιστοσελίδας (www.mitera.gr), η οποία 

παρουσιάζει τη κλινική και το προφίλ της με τον πλέον αναλυτικό τρόπο, ξεκινώντας 

από την ιστορίας την ίδρυσή της και φτάντοντας μέχρι τη παρουσίαση των τωρινών 

δεδομένων με την διάρθρωση και το έργο της. Παρέχει όλο εκείνο το εύρος των 

πληροφοριών τα οποία αναζητά ο πελάτης επικεντρώνοντας τη προσοχή τόσο στη 

διαφήμιση του νοσοκομείου, όσο και στην δημιουργία της ηλεκτρονικής του 

ταυτότητας. (www.mitera.gr) 
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3.1.1 Συμπεράσματα 
 

Το ΜΗΤΕΡΑ αδιαμφισβήτητα και λόγω μεγέθους και λόγω υπηρεσιών πρωτοπορεί 

στην ηλεκτρονική ενημέρωση και συνεπώς στη χρήση των κοινωνικών δικτύων για 

την προώθησή του. Χρησιμοποιώντας αποδοτικά το σύνολο των ιστοσελίδων που 

αναφέρθηκαν, καλύπτει όλο το φάσμα των πληροφοριών και των δεδομένων που 

απαιτούνται να προβληθούν ενώ παράλληλα εξυπηρετεί και την ανάγκη για 

αναγνώριση και καθιέρωση στα social media. Μέσα από τα συγκεκριμένα κοινωνικά 

δίκτυα καταφέρνει να εστιάσει σε όλες τις πιθανές μεθόδους προβολής που μπορεί 

να εκμεταλλεευτεί μια επιχείρηση ηλεκτρονικά, ενώ είναι σε θέση και να αντλεί 

στατιστικά δεδομένα από τις πλατφόρμες αυτές τα οποία βοηθούν τη κλινική να 

βελτιώσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της. Μένοντας δίπλα στο χρήστη 24 ώρες 

καθημερινά πέρα από τη διαφήμιση και το επίπεδο επικοινωνίας το οποίο συνεχώς 

βελτιώνεται, είναι πλέον σε θέση να αναζητήσει και να προχωρήσει σε νέες 

καινοτομίες βασισμένες σε αυτά που ζητά η κοινωνική δικτύωση της εποχής μας 

ώστε να μπορέσει να καλύψει όλες εκείνες τις υπηρεσίες τις οποίες αναζητά ο 

υποψήφιος πελάτης. 

 

 

3.2 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 

Α.Ε. 
 

Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε 

στην Ελλάδα το 1975 και μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Νοσοκομειακές 

Μονάδες της χώρας μας. Κύριος στόχος του Νοσοκομείου ήταν και παραμένει η 

παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην αιχμή της ιατρικής επιστήμης και 

τεχνολογίας και η ανάπτυξη δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ πρωτοπορεί και ενισχύει συνεχώς και 

αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης. 

Ταυτόχρονα φροντίζει για την εναρμόνισή του με την τεχνολογική εξέλιξη κυρίως 

όσον αφορά το συχρονισμό του με τις νέες τάσεις και με δεδομένα που απλοποιούν 

την επικοινωνία με τον τελικό καταναλωτή. (www.hygeia.gr) 
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Εικόνα: http://www.hygeia.gr 

 

Σε μια προσπάθεια να επισημάνουμε τους τρόπους και τους μεθόδους προβολής 

τους οποίους έχει επιλέξει το ΥΓΕΙΑ για να προωθηθεί στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, πρέπει να υπογραμμιστεί πως το νοσοκομείο ανήκει στον ίδιο όμιλο με 

τη κλινική ΜΗΤΕΡΑ, το Hygeia Group. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο μελετάται είναι 

ότι παρόλο που το ΥΓΕΙΑ χρησιμοποιεί σε γενικές γραμμές τις ίδιες πλατφόρμες – 

ιστοσελίδες  ως εργαλείο για τη προβολή του, ο τρόπος χρήσης τους είναι 

διαφορετικός και αξίζει να αναλυθεί. 

Αρχικά ξεκινώντας από τη χρήση του Facebook, το νοσοκομείο έχοντας 

δημιουργήσει και αυτό με τη σειρά του μια σωστά δομημένη σελίδα, έχει άμεση 

επικοινωνία με τους χρήστες του διαδικτύου, 365 ημέρες το χρόνο με έγκαιρη 

ανταπόκριση στα ερωτήματα και τα μηνύματά τους. Φροντίζει να ενημερώνει τους 

ενδιαφερόμενους για πιθανές προσφορές, δωρεάν ιατρικές εξετάσεις καθώς επίσης 

και συνεδρίες τις οποίες διοργανώνει κατά καιρούς στο χώρο του νοσοκομείου 

καθώς και έξω από αυτό. Γεγονότα που συνοδεύονται κάθε φορά με την ανάρτηση 

πλούσιου φωτογραφικού υλικού και πολυμέσων τα οποία κάνουν πιο διαδραστικά 

τα δεδομένα στο χρήστη, αλλά ταυτόχρονα προβάλλουν και μια καλή εικόνα και 

φήμη για τη κλινική. Μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης το 

ΥΓΕΙΑ τείνει να διαφοροποιηθεί λίγο και να πειραματιστεί με τα θέματα που 

επιλέγει να προωθήσει στο κοινό του. Εξαιτίας του ότι αποτελεί ένα νοσοκομείο 

που πρωτοπορεί όσον αφορά τα ιατρικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, 

προσπαθεί να διαφημίσει τις καινοτομίες του κάτι το οποίο και καταφέρνει. 

Συγκεκριμένα επικεντρώνεται να ενημερώσει το χρήστη σχετικά με τις νέες εξελίξεις 

τις οποίες εισάγει ως νοσοκομείο, όπως για παράδειγμα τη διεκπεραίωση μιας 

επιτυχημένης επέμβασης για πρώτη φορά σε πανελλαδικό επίπεδο ή για τυχόν 

διακρίσεις τις οποίες κατά καιρούς λαμβάνει από διακεκριμένους και 

καταξιωμένους φορείς του εξωτερικού. Έτσι ναι μεν χρησιμοποιεί μια τυπική 
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μέθοδο διαφήμισης μέσω του Facebook αλλά ταυτόχρονα εναλάσσει το 

περιεχόμενό της ανάλογα με αυτά που το καταναλωτικό κοινό περιμένει να δει. 

(facebook.com/HygeiaHospital) 

 

Συνεχίζοντας με το κομμάτι του Youtube, το οποίο επίσης το ΥΓΕΙΑ έχει επιλέξει ως 

εργαλείο προβολής, εντοπίζουμε και εδώ κάτι πρωτόγνωρο. Αφήνοντας στην άκρη 

τις ομιλίες και τα αποσπάσματα από τις διαλέξεις καταξιωμένων ιατρών τα οποία 

φυσικά και δημοσιοποιεί, αξίζει να ανεφερθούμε και σε κάτι διαφορετικό. Μεγάλο 

μέρος του καναλιού το οποίο έχει δημιουργήσει το ΥΓΕΙΑ στο Youtube, βασίζεται σε 

βίντεο – αφιερώματα στα οποία μιλούν οι ίδιοι οι ασθενείς και καταθέτουν τις 

απόψεις και τις εμπειρίες τους. Εμπειρίες τόσο από το ιατρικό θέμα το οποίο τους 

απασχολούσε όπως επίσης και τις απόψεις τους για τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, 

την ποιότητα των υπηρεσιών και την αντιμετώπιση τους από το ιατρικό προσωπικό. 

Γνώμες έγκυρες και διαπιστευμένες, οι οποίες όπως είναι κατανοητό αποτελούν τη 

πλέον ουσιαστική διαφήμιση προς το ευρύτερο κοινό. Γνώμες τις οποίες η κλινική 

δημοσιοποιεί αυξάνοντας έτσι τόσο τη φήμη και την αξιοπιστία της, όσο και το 

θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει σε κάποιον απλό χρήστη που επισκέπτεται τη 

σελίδα της. Παράλληλα, λόγω του μεγάλου του κοινωνικού έργου το νοσοκομείο 

παρέχει πολλές φορές τη στήριξή του σε ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας κυρίως σε 

απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας, προσφέροντας δωρεάν τις υπηρεσίες του με 

καταξιωμένους ιατρούς η οποίοι μεταβαίνουν στα διάφορα σημεία της χώρας που 

καθίσταται αναγκαίο. Ντοκουμέντα από τις προσπάθειες αυτές αναρτώνται με τη 

μορφή πολυμέσων, τόσο για την ενημέρωση του κοινού, όσο και και για την 

ευαισθητοποίηση και την επαγρύπνηση του. Σαφώς και δε παύουν να αποτελούν 

και αυτά πηγή θετικών σχολίων και σημείων αναγνώρισης του έργου του. 

(youtube.com/ygeiahospital) 

Όσον αφορά την εξάπλωση και τη προβολή του ΥΓΕΙΑ μέσω του Linkedin, 

παρατηρούμε και εκεί αξιόλογη προσπάθεια συνεργασίας με την πλατφόρμα έτσι 

ώστε να φτάσουν προς το κοινό πιθανές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες οι οποίες 

προσφέρονται. Μέσω του Linkedin  το νοσοκομείο προωθεί και το υπόλοιπο σύνολο 

εταιρειών οι οποίες απαρτίζουν τον όμιλο ΥΓΕΙΑ, εταιρείες για παράδειγμα 

παραιατρικών ειδών, πιστοποιημένα διαγνωστικά κέντρα προσδίδοντας με αυτό το 

τρόπο ολοένα και περισσότερο κύρος στην εικόνα του. Το σύνολο του ιατρικού 

προσωπικού είναι και εκείνο ενσωματωμένο στη διαδικτυακή σελίδα του 

νοσοκομείου, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να αναζητήσει γρήγορα, εύκολα 

και κυρίως έγκυρα τη παραμικρή λεπτομέρεια σχετικά με τις ιατρικές υπηρεσίες. 

(linkedin.com/hygeiahospital) 

Τέλος, η κλινική τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει στην έκδοση τριμηνιαίου 

περιοδικού το οποίο διανέμεται δωρεάν στους επισκέπτες εντός του νοσοκομείου, 
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αλλά παράλληλα δημοσιοποιείται και ηλεκτρονικά σε Linkedin και Facebook. Το 

ένθετο αυτό με την ονομασία art of Life and Health, εμπεριέχει επιστημονικά άρθρα 

ιατρών, συνεντεύξεις, φωτογραφικό υλικό από ημερίδες του νοσοκομείου καθώς 

και πλήρη ξενάγηση μέσω φωτογραφιών στο χώρο του νοσοκομείου. Έτσι εντός του 

χρονικού διαστήματος των τριών μηνών που μεσολαβούν για την έκδοσή του, είναι 

σε θέση να συλλέξει τις απαιτούμενες πληροφορίες και να τις αποτυπώσει με το 

βέλτιστο τρόπο έτσι ώστε να διαφημιστεί τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη 

μορφή. (art of Life and Health/τεύχος 87) 

 

 

 

3.2.1 Συμπεράσματα 
 

Στο σύνολο της προβολής του στα μέσα κοινωνικά δικτύωσης, το ΥΓΕΙΑ 

αδιαμφισβήτητα εντείνει όλη του τη προσπάθεια στη στελέχωση μιας δυνατής 

μορφής επικοινωνίας με το χρήστη, μέσα από την οποία θα αντλεί πληροφορίες, θα 

επεξεργάζεται και θα διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για τη περαιτέρω 

διαφήμισή του. Στη προσπάθεια του αυτή, επικεντρώνεται περισσότερο στο να 

γνωστοποιεί στο κοινό που το ακολουθεί, γεγονότα και περιστατικά τα οποία είναι 

άξια προσοχής, περιστατικά για παράδειγμα απαιτητικών ιατρικών γνώσεων και 

εφαρμογών τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά αποκλειστικότητα σε αυτό το 

νοσοκομείο. Με αυτό το τρόπο δημιουργεί ένα αίσθημα αξιοπιστίας στον τελικό 

καταναλωτή, ο οποίος όχι μόνο ενημερώνεται και απορροφά δεδομένα αλλά εν 

τέλει επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από αυτά και από το τρόπο που 

παρουσιάζονται. Παράλληλα βρίσκεται σε εγρήγορση σχετικά με την αναζήτηση 

νέων, καινοτόμων μεθόδων προβολής, οι οποίες αφενός θα είναι χρηστικές και θα 

εξυπηρετούν τον αρχικό του στόχο και αφετέρου θα αποτελούν πηγή συλλογής 

νέων δεδομένων και πληροφοριών με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του. 
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3.3 Όμιλος Ιατρικού Αθηνών. 
 

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών επί 34 συνεχή έτη λειτουργίας του, προσέφερε & 

προσφέρει υψηλοτάτου επιπέδου υπηρεσίες με καταξιωμένους κορυφαίους 

επιστήμονες, που έχουν την φαρέτρα τους γεμάτη, από πρωτοποριακή και 

σύγχρονη ιατρική τεχνολογία αιχμής. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, οι 

επενδύσεις σε πρωτοποριακό εξοπλισμό και τεχνολογία, η στελέχωσή του με 

άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, έχουν 

καθιερώσει το Ιατρικό Αθηνών ως ένα από τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα 

νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. (www.iatriko.gr) 

Στη προσπάθεια του αυτή για καθιέρωση στο ιδιωτικό σύστημα υγείας και 

εξάπλωση της φήμης του τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, το νοσοκομείο έχει 

στρέψει και εκείνο με τη σειρά του τη προσοχή του στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

μεθόδων και διαδικασιών. Διαδικασίες που ενσωματώνουν σε μεγάλο βαθμό τη 

χρήση του διαδικτύου και των social media και που αποσκοπούν να ενημερώσουν 

το χρήστη, να τον καθοδηγήσουν και σε τελικό στάδιο να τον πείσουν για την 

αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η χρήση του Facebook με τη δημιουργία μιας διαδικτυακής σελίδας η οποία φέρει 

το όνομα του νοσοκομείου, ήταν μία από τις πρώτες κινήσεις της εταιρείας. Με 

γνώμονα τη διεύρυνση της επικοινωνίας με το ηλεκτρονικό κοινό, το νοσοκομείο 

ήταν από τη πρώτη στιγμή σε θέση να λαμβάνει μηνύματα και ερωτήσεις μέσω της 

συγκεκριμένης πλατφόρμας και μάλιστα να δίνει απαντήσεις και να καθοδηγεί σε 

αξιοσημείωτα χρονικά περιθώρια. Παράλληλα επικεντρώθηκε στη άμεση προβολή 

των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων του μέσω της σελίδας αυτής αφού με αυτό 

το τρόπο έχει τη δυνατότητα να προωθήσει στον πελάτη ένα οργανωμένο σύνολο 

από εικόνες και πολυμέσα συγκεντρωμένα σε μία ανάρτηση και αποδέκτες από όλο 

το κόσμο. 
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Εικόνα: http://www.iatriko.gr 

 

Μέσω του Facebook, η κλινική έχει επιλέξει να δημοσιοποιεί επιλεγμένα άρθρα τα 

οποία σχετίζονται στη πλειοψηφία τους με ιατρικά θέματα – προβλήματα τα οποία 

αντιμετωπίζει ο μέσος πολίτης στη καθημερινότητά του και για τα οποία αναζητά 

¨διαδικτυακές¨ λύσεις πριν απευθυνθεί σε ειδικό. Έτσι το Ιατρικό Αθηνών, 

γνωρίζοντας τη τάση αυτή, φροντίζει να ενημερώνει το κοινό για τα θέματα αυτά, 

να προτείνει εύκολους και βατούς τρόπους αντιμετώπισης ενώ καταφέρνει και σε 

τελικό στάδιο να προμοτάρει τις υπηρεσίες και το ιατρικό δυναμικό του μέσω των 

αναρτήσεων αυτών. Επιπλέον, πλήθος διακρίσεων τις οποίες λαμβάνει ο όμιλος 

από πιστοποιημένους φορείς, καθώς και εκδηλώσεις στις οποίες λαμβάνει μέρος 

εντός και εκτός συνόρων, δημοσιοποιούνται στα social media με τρόπο κατάλληλο 

που πέρα από την ενημέρωση αποσκοπεί και στη δημιουργία ενός δυνατού 

υποστηρικτικού κοινού. (facebook.com/IatrikoKentroAthinwn) 

Είναι αξιοσημείωτο πως παρόλο που το Ιατρικό Αθηνών, ως σελίδα κοινωνικής 

δικτύωσης φαίνεται να παρουσιάζει τη μικρότερη δυναμική στο Facebook σε σχέση 

με τα δύο νοσοκομεία που προαναφέρθηκαν, τα σχόλια που λαμβάνει από τους 

χρήστες της πλατφόρμας αγγίζουν υψηλά ποσοστά και άκρως θετικές γνώμες. 

Στις σελίδες των Linkedin και Youtube, στις οποίες η κλινική φυσικά και έχει επιλέξει 

να έχει παρουσία, οι προσπάθειες κυμαίνονται σε λίγο πιο ήπιους ρυθμούς, από 

επιλογή όπως φαίνεται. Στη πρώτη περίπτωση, χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να προχωρά στην ανάρτηση ενημερώσεων και 

φωτογραφικού από εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνει ή στις οποίες λαμβάνει 

ενεργά μέρος. Έτσι δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να λαμβάνει ενημέρωση σχετικά 

με τις συγκεκριμένες συνεδρίες και κατά περιπτώσεις να συμμετέχει εφόσον 

εκείνος επιθυμεί και είναι εφικτό. (linkedin.com/athens-medical-center/) 

http://www.iatriko.gr/
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Στην δεύτερη περίπτωση εκείνη του Youtube, το ιατρικό κέντρο έχει αφιερώσει τη 

λειτουργία του καναλιού στο ιατρικό του επιτελείο μέσω του οποίου επιλέγει και να 

διαφημίζεται. Συγκεκριμένα κάποιος που επισκέπτεται την εν λόγω ιστοσελίδα, 

είναι σε θέση να βρει ολόκληρα αφιερώματα σε μορφή βίντεο μέσα από τα οποία 

εξειδικευμένοι ιατροί αναφέρονται και αναλύουν καθημερινά ιατρικά θέματα, 

δίνοντας παράλληλα και χρήσιμες συμβουλές. Ταυτόχρονα, εκεί βρίσκονται και 

αναρτημένα και αποσπάσματα από συνεντεύξεις ιατρών στα μεγαλύτερα 

τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας, τα οποία συγκεντρωμένα όλα μαζί σε μια 

πλατφόρμα όπως το Youtube όχι μόνο προσφέρουν μια πλήρη ενημέρωση στο 

καταναλωτικό κοινό ή τον απλό επισκέπτη, αλλά συνεισφέρουν το μέγιστο στη 

αναγνώριση του ιατρικού δυναμικού της κλινικής. (youtube.com/IatrikoAthinon) 

 

3.3.1 Συμπεράσματα 
 

Το Ιατρικό Κέντρο σε γενικές γραμμές, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της 

συγχρονης κοινωνίας, σίγουρα έχει προσαρμόσει την  επικοινωνιακή λειτουργία και 

στον τομέα των social media. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση να στρέψει 

περισσότερα τη προσοχή του προς τη περιοχή του Facebook όπου πραγματικά έχει 

δημιουργήσει μια απόλυτα σωστά κατανεμημένη σελίδα που περιέχει όσα 

κρίνονται απαραίτητα για να πετύχει τους επικοινωνιακούς του σκοπούς. Κάτι 

τέτοιο μαρτυρά και το πλήθος των χρηστών που ακολουθούν το νοσοκομείο στη 

συγκρεκριμένη πλατφόρμα, τόσο από το αντίκτυπο των σχολίων τους όσο και από 

την ηλεκτρονική στήριξη την οποία του παρέχουν. Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης παρατηρείται ένα είδος ¨συντήρησης¨ από τη πλευρά του 

νοσοκομείου, μάλλον σκόπιμης όπως προαναφέραμε. Σκόπιμη με την έννοια ότι 

εφόσον η συνεργασία με το Facebook καλύπτει όλα εκείνα τα οποία η κλινική 

επιθυμεί να διαφημίσει και να προβάλλει, τότε απλά διατηρεί και μια ακόμα σχέση 

με τα άλλα είδη των social media κρατώντας έτσι ουσιαστικά μια επαφή με τα 

δρώμενα της εποχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  : ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ – ΠΩΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ. 
 

 

4.1 Σύγκριση της αποτελεσματικότητας των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης στη διαφήμιση σε σχέση με τις 

παλαιότερες μεθόδους προβολής. 
 

Στην εποχή που διανύουμε, αναμφισβήτητα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον τελικό επηρεασμό του καταναλωτή είτε 

προωθούν ένα αγαθό είτε μια υπηρεσία. Από τις πιο απλές πλατφόρμες social 

media μέχρι και τις πιο σύνθετες, όλες έχουν να παρουσιάσουν πληθώρα 

διαφημίσεων κάθε μια από τις οποίες εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό αλλά στοχεύει 

και σε διαφορετικά άτομα. 

Οι παλαιότερες μέθοδοι προβολής και διαφήμισης τις οποίες συνήθιζε να 

χρησιμοποιεί μια εταιρεία προκειμένου να εξαπλώσει τη φήμη της υπάρχουν 

φυσικά ακόμη. Μέθοδοι όπως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο έχουν χτίσει μια 

πολύ δυνατή σχέση με τον καταναλωτή σε βάθος χρόνου που δύσκολα θα 

αποδυναμωθεί. Ομώς κανείς δε μπορεί να αμφισβητήσει ότι τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης κερδίζουν ολοένα και περισσότερα άτομα παρουσιάζοντας εντυπωσιακή 

ανάπτυξη τόσο στο βαθμό που επηρεάζουν το τελικό καταναλωτή, όσο και στη 

σημαντική υποστήριξη που λαμβάνουν από τις εταιρείες που επιθυμούν να 

προβληθούν μέσα από αυτά. 

Τηλεόραση και ραδιόφωνο μέχρι και τη περασμένη δεκαετία κατείχαν τις δύο 

πρώτες ηγετικές θέσεις σε ό,τι σχετίζεται με τη διαφήμιση και τη προβολή μια 

επιχείρησης στο καταναλωτικό κοινό, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την 

οικονομική της επιφάνεια. Ήταν εκείνοι οι φορείς οι οποίοι σε γενικές γραμμές 

καθιέρωσαν τη διαφήμιση και δημιούργησαν τον συνδετικό κρίκο για την 

επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και πελάτη. Ειδικότερα στη περίπτωση των 

ιδιωτικών νοσοκομείων, όπου ο ανταγωνισμός βρισκόταν και βρίσκεται ακόμη σε 

υψηλά επίπεδα, κρινόταν απαραίτητη και απολύτως αναγκαία η δημιουργία 

τέτοιου είδους διαφημιστικών εκστρατειών προκειμένου να ταυτιστεί το κοινό με 

το νοσοκομείο. Διαφημίσεις που χαρακτηρίζονταν από πολύ υψηλό κόστος και 

διαρκούσαν από ελάχιστα δευτερόλεπτα έως κάποια λεπτά, πάντα με γνώμονα να 

αποτυπώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα στο λιγότερο δυνατό χρόνο. 

Η αποτελεσματικότητα τους σίγουρα δε μπορεί να αμφισβητηθεί από τη στιγμή που 
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το ιδιωτικό σύστημα υγείας στη χώρα μας έχει καταφέρει να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού εδώ και πολλά χρόνια. Το 

πρόβλημα που προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τα νοσοκομεία όσον αφορά τη 

προβολή τους στα συγκεκριμένα διαφημιστικά μέσα ήταν ότι θα έπρεπε να 

αναπροσαρμόζουν το περιεχόμενο της διαφήμισης τους συνεχώς ανάλογα με τους 

στόχους που επιθυμούν αλλά και τις τάσεις της εποχής. Κάτι τέτοιο δε καθίσταται 

πάντα εφικτό κυρίως λόγω του υψηλού κόστους αλλά και του ότι μια διαφήμιση 

στη τηλεόραση ή το ραδιόφωνο δε τη χειρίζεται το νοσοκομείο ανά πάσα στιγμή για 

τυχόν μεταβολές όπως γίνεται για παράδειγμα με εκείνες που χρησιμοποιεί στη 

σελίδα κοινωνικής του δικτύωσης. (Kokemuller, 2018) 

 

Εικόνα: http://www.mandmadvertising.com 

Έτσι, οι φορείς του ιδιωτικού συστήματος υγείας της έχουν επενδύσει αρκετά και 

στη διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού είτε εντός είτε και εκτός των 

νοσοκομείων. Μια μέθοδος που επίσης δε δέχεται πιθανές μεταβολές και 

διορθώσεις, με επίσης υψηλό κόστος, αλλά αρκετά πιο στοχευμένη όσον αφορά τον 

όγκο των πληροφοριών που μπορούν να μεταδοθούν στον πελάτη σε ορισμένο 

χρόνο. 

Πλέον με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχουν εδραιωθεί σημαντικά τόσο στη 

καθημερινότητα των χρηστών όσο και σε εκείνη των επιχειρήσεων, τα δεδομένα 

παρουσιάζονται διαφορετικά. Έχοντας εισβάλλει σε μεγάλο βαθμό στο τομέα της 

διαφήμισης, έχουν καταφέρει να εξαλείψουν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω ελαχιστοποιώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τον παράγοντα του κόστους. 

Είναι σε θέση να συνδυάσουν και να απορροφήσουν πολλούς και διαφορετικούς 

τύπους προώθησης και προβολής ταυτόχρονα, δίνοντας έτσι ακόμη ένα όπλο στις 

εταιρείες –και στη περιπτωσή μας στις ιδιωτικές κλινικές- να λανσάρουν σε 
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μηδενικό χρόνο στο κοινό, όλα εκείνα για τα οποία επιθυμούν να λάβει γνώση. Η 

αποτελεσματικότητα τους είναι πλέον αποδεδειγμένη αφού ολοένα και 

περισσότερα άτομα αφομοιώνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο τρόπο ζωής 

και καθημερινότητάς τους, συνεπώς και ό,τι συνεπάγεται και συνδέεται με αυτά. 

Δεν είναι λίγες μάλιστα οι φορές, ανάλογα φυσικά και με το τύπο του προϊόντος το 

οποίο διαφημίζεται, που τα social media έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο από τη 

καθιερωμένη τηλεοπτική διαφήμιση, όσον αφορά το πλήθος των ατόμων που τη 

παρακολουθούν αλλά και εκείνων που καταφεύγουν τελικά στην αγορά του. 

(Abrahamson, 2017) 

Αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη προσπάθεια τους για προώθηση ενός 

προϊόντος, είναι πιο αποτελεσματικά από τις παλαιότερες και κλασικές μεθόδους 

προβολής, σίγουρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος του αγαθού και την 

ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται. Είναι πάντως ευρέως δεκτό και 

κατανοητό πως συνεχίζοντας με το συγκεκριμένο ρυθμό ακμής τον οποίο 

γνωρίζουν, τότε σύντομα θα αποτελέσουν τον ηγέτη στην ηλεκτρονική διαφήμιση 

τόσο στον τομέας της ιδιωτικής υγείας, όσο και στο ευρύτερο κλάδο των 

επιχειρήσεων. 
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4.2 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης επηρεασμού τελικού 

καταναλωτή. 
 

 

Στη προσπάθειά μας να αποκτήσουμε περαιτέρω πρόσβαση στα δεδομένα της έρευνας 

αλλά και να αντλήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα και πληροφορίες από 

αυτή, ενσωματώσαμε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης επηρεασμού του 

τελικού καταναλωτή. Στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ήταν η ορθή αποτύπωση 

συγκεκριμένου τύπου ερωτήσεων και η δημοσιοποίησή του σε τυχαίο δείγμα ατόμων με 

σκοπό να απαντηθεί. Οδηγός για τη σωστή λειτουργία και τη δομή του, ήταν να συσταθεί 

ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αρχικά να μπορεί να συμπληρωθεί σε ένα ¨βατό¨χρονικό 

διάστημα χωρίς να κουράζει τον ερωτώμενο, ενώ παράλληλα να ενσωματώνει όλες εκείνες 

τις ερωτήσεις οι οποίες θα ήταν χρήσιμες για την εξαγωγή των κατάλληλων 

συμπερασμάτων και πληροφοριών που απασχολούν την έρευνά μας. Έτσι με τη χρήση των 

κατάλληλων μετρήσεων και γραφημάτων θα είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε πως 

συμπεριφέρεται και πως επηρεάζεται η κάθε ηλικιακή ομάδα από τη διαφήμιση στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε ποια σημεία εστιάζει μέσα από τη χρήση αυτών.  

Παρακάτω παρουσιάζεται λεπτομερώς η δομή και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου 

ακριβώς όπως αναρτήθηκε και στη συνέχεια συμπληρώθηκε από τους χρήστες. 
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4.3 Εξαγωγή πληροφοριών που προκύπτουν από τις 

απαντήσεις των καταναλωτών. 
 

 

To εν λόγω ερωτηματολόγιο προωθήθηκε αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και η 

συμπλήρωσή του πραγματοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Παρέμεινε 

αναρτημένο και διαθέσιμο προς τους χρήστες για δέκα (10) ημέρες ενώ απάντησαν 

σε αυτό συνολικά 51 άτομα. 

Φύλο 

 

Από τα άτομα αυτά, παρατηρήθηκε η σχεδόν απόλυτη ισορροπία σχετικά με το 

φύλο των ερωτώμενων αφού άνδρες και γυναίκες ανταποκρίθηκαν εξίσου, με τα 

ποσοστά να αγγίζουν περίπου το 50% ανά κατηγορία.  

Όπως ήταν αναμενόμενο η ηλικιακή ομάδα από 26-35 ετών ήταν εκείνη που έδειξε 

τη μεγαλύτερη ανταπόκριση στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, καθώς μαζί 

με τους χρήστες έως 25 ετών (οι οποίοι ακολουθούν), αποτελούν εκείνο το εύρος 

του δείγματος το οποίο έχει ενσωματώσει τα social media σε μεγάλο βαθμό στη 

καθημερινότητά του. 

Ηλικία 
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Σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά με το 

χρόνο τον οποίο δαπανά ο κάθε χρήστης σε αυτά, οι τιμές είναι πραγματικά 

εντυπωσιακές. Συγκεκριμένα, οι χρήστες εκείνοι που ξοδεύουν έως και μια ώρα 

χρήσης αποτελούν ¨εξαίρεση¨αφού το μεγαλύτερο κομμάτι του δείγματος 

χρησιμοποιεί τα social media περισσότερο από δύο ώρες καθημερινά. Αξίζει να 

σημειωθεί πως τα άτομα που κρατούν σε χαμηλά επίπεδα της ώρες χρήσης, είναι 

εκείνα τα οποία δεν έχουν δημιουργήσει τη δική τους προσωπική σελίδα στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, συνεπώς και η πρόσβασή τους σε αυτά είναι περιορισμένη. 

Πόσες ώρες χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο καθημερινά; 

 

 

 

Αν μη τι άλλο συντριπτικά τα ποσοστά εκείνων που διαθέτουν προφίλ στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης έναντι των υπολοίπων, με ποσοστό που αγγίζει σχεδόν το 

95%. Εδώ λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα η επιρροή των social media στην εποχή που 

διανύουμε αλλά και το πόσο βατά και οικία παρουσιάζονται στον εκάστοτε χρήστη, 

ο οποίος έχει δημιουργήσει τουλάχιστον από ένα προφίλ σε αυτά.  

 Έχετε δημιουργήσει κάποιο προφίλ σε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης; 
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Facebook και Instagram παρουσιάζονται ως οι κυρίαρχοι σε όλο σχεδόν το δείγμα 

του πληθυσμού, με τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υπολοίπονται κατά 

πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με τις ώρες τις οποίες ο χρήστης καταναλώνει σε αυτά. 

 

Σε τι βαθμό χρησιμοποιείτε τις παρακάτω σελίδες ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης; 

 

 

 

Κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας προβληματίσει, είναι το γεγονός πως οι 

διαφημίσεις δύσκολα θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον ενός χρήστη ο οποίος δεν 

αναζητά κάτι συγκεκριμένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 45% του δείγματος 

δήλωσε πως σχεδόν ποτέ ή σπάνια παρατηρεί τις διαφημίσεις αυτές. Παραπάνω 

από τους μισούς υποστήριξαν πως μόνο σε περίπτωση που το διαφημιζόμενο 

προϊόν τους ενδιαφέρει άμεσα, θα δώσουν μεγαλύτερη σημασία σε αυτό, γεγονός 

που αποδεικνύει πόσο στοχευμένη και σωστά δομημένη θα πρέπει να είναι η 

προβολή ενός αγαθού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έτσι ώστε να καταφέρει να 

ξεπεράσει τα εμπόδια αυτά. 

Διαβάζετε τις διαφημίσεις που υπάρχουν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με προϊόντα-υπηρεσίες; 

 



Μέθοδοι προβολής και προώθησης που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό σύστημα υγειας στην Ελλάδα στο 
διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

53 

 

Όπως προαναφέραμε και στην έρευνά μας, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν 

καταγεγραμμένες αξιολογήσεις σχετικά με τυχόν προϊόντα τα οποία αγοράζουν οι 

καταναλωτές. Με αυτό το τρόπο ένας νέος υποψήφιος αγοραστής, θα είναι σε θέση 

να κρίνει, να επηρεαστεί, να διαβάσει γνώμες και εν τέλη να αποφασίσει αν θα 

προβεί στην αγορά του αγαθού αυτού. Παρόλο που το 1 στους 2 χρήστες των 

κοινωνικών δικτύων προτιμά να μην παραθέτει κάποια αξιολόγηση μετά από μία 

πιθανή αγορά του, το ίδιο ποσοστό δηλώνει πως σαφώς επηρεάζεται και μάλιστα 

σε μεγάλο βαθμό από τυχόν αξιολογήσεις. Με απλά λόγια, τα άτομα προτιμούν να 

μην αξιολογούν αλλά παράλληλα όταν φτάνουν στη θέση του αγοραστή που 

ερευνά για κάποιο προϊόν, τότε αναζητούν για αξιολογήσεις. Είναι απαραίτητο 

δηλαδή να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση του κοινού, έτσι ώστε όχι μόνο να 

περιμένει να αντλήσει πληροφορίες, αλλά να βοηθά και στη καταγραφή αυτών. 

Μετά την αγορά ενός προϊόντος-υπηρεσίας μοιράζεστε την εμπειρία/αξιολόγησή σας στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; 

 

 

.   

Βαθμολογήστε από το 1 μέχρι το 5, σε τι  βαθμό επηρεάζεστε από τα σχόλια άλλων χρηστών-αγοραστών στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης πριν προβείτε στην αγορά ενός αγαθού/υπηρεσίας 
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Από τους ερωτηθέντες, ακριβώς οι μισοί δηλώνουν πως πολλές φορές έχουν 

καταφύγει στα κοινωνικά δίκτυα ως μέσο ενημέρωσης περί ιατρικών θεμάτων, ενώ 

σχεδόν το 20% έχει επωφεληθεί τουλάχιστον μία φορά από τυχόν προσφορές για 

ιατρικά προϊόντα οι οποίες προωθούνται αποκλειστικά μέσω social media. 

Χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα ως μέσο ενημέρωσης ιατρικών θεμάτων; 

 

 

Επωφελείστε από τυχόν προσφορές σε ιατρικές 

εξετάσεις, τις οποίες προωθούν αποκλειστικά μέσω social media, τα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας μας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέθοδοι προβολής και προώθησης που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό σύστημα υγειας στην Ελλάδα στο 
διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

55 

 

Η ιατρική ενημέρωση και η αγορά προϊόντων/υπηρεσιών λαμβάνουν ηγετική θέση 

ως κίνητρα για τον εκάστοστε χρήστη έτσι ώστε να γίνει μέλος σε μια σελίδα 

ιδιωτικού νοσοκομείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράγοντες που όπως 

είδαμε έχουν ενεργοποιήσει τη διαδικτυακή διαφήμιση στο ιδιωτικό σύστημα 

υγείας, το οποίο στοχεύει συνεχώς με νέες μεθόδους προβολής και τεχνικές 

κατευθύνει το χρήστη προς τη κατεύθυνση αυτή. 

Ποιοι είναι ή θα ήταν οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους θα γινόσασταν μέλος μιας σελίδας ιδιωτικού νοσοκομείου στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

 

Μεγάλο ποσοστό των ατόμων που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο και 

συγκεκριμένα το 46,3% δηλώνει πως σίγουρα θα χρησιμοποιούσε τα social media 

ως εργαλείο για την αναζήτηση ιατρικών λύσεων, ειδικά όταν εκείνες 

παρουσιάζονται από εξειδικευμένους ιατρούς και ομάδες. Παράλληλα αν 

εξαιρέσουμε την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία η οποία ήταν αναμενόμενο να 

βρίσκεται στη κορυφή των προτιμήσεων, παρατηρούμε πως το διαδίκτυο ως μέσο 

ενημέρωσης για θέματα υγείας ακολουθεί και μάλιστα απειλητικά με την εξάπλωση 

του να είναι πράγματι εντυπωσιακή. 

Ως χρήστης μια σελίδας κοινωνικού δικτύου, πόσο εύκολα θα προχωρούσατε στην αναζήτηση ιατρικών λύσεων που 

πιθανόν να παρουσιάζονται σε αυτή από εξειδικευμένους ιατρούς και κλινικές; (Βαθμολογήστε από το 1 μέχρι το 5). 
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Επιλέξτε μέχρι δύο (2) τρόπους με τους οποίους προτιμάτε να ενημερώνεστε για θέματα υγείας και ιατρικού περιεχομένου. 

 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως το ιδιωτικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα φαίνεται 

πως έχει κερδίσει σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη των χρηστών – πελατών με το 

80,5% να εκφράζει σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη του για τις υπηρεσίες και το 

επίπεδο των προϊόντων το οποίο προσφέρει στον καταναλωτή. 

Βαθμολογήστε από το 1 μέχρι το 5, το επίπεδο του ιδιωτικού συστήματος υγείας στη χώρα μας, με βάση τις προσωπικές 

σας εμπειρίες. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με τη πάροδο του χρόνου, οι περισσότερες πλέον επιχειρήσεις, διαθέτουν μια 

εταιρική ιστοσελίδα ή έχουν κατά καιρούς διαφημιστεί στο διαδίκτυο. Σε μια 

περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα σε 

παγκόσμιο επίπεδο, η επιχείρηση που κάνει καλή χρήση του διαδικτύου και των 

social media, ανοίγει πόρτες και επικοινωνεί με τους καταναλωτές. Αυτή η 

επιχείρηση θα έχει προοπτικές να ανταπεξέλθει στις ευκαιρίες και στις προκλήσεις. 

Οι εναλλακτικές λύσεις για την ενίσχυση της θέσης των επιχειρήσεων είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές και τα Social Media, μπορούν και είναι σε θέση να 

αποτελέσουν μία από αυτές. Κάθε πλατφόρμα Social Media έχει διαφορετικά 

δημογραφικά χαρακτηριστικά και διαφορετική χρήση, συνεπώς κάθε επιχείρηση 

ανάλογα το σκοπό της χρησιμοποιεί και το κατάλληλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.  

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν τρία ελληνικά νοσοκομεία που 

δραστηριοποιούνται στο ιδιωτικό σύστημα υγείας της χώρας μας. Παρατηρήθηκε 

ότι στο σύνολό τους είχαν έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

μάλιστα είχαν υιοθετήσει τη χρήση σχεδών όμοιων πλατφόρμων δικτύωσης αλλά 

με διαφορετική χρήση και σκοπό το καθένα. Συγκεκριμένα, το πιο διαδεδομένο 

φάνηκε να είναι το Facebook χωρίς αυτό να σημαίνει πως τα υπόλοιπα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης δε διαδραματίζουν το ρόλο τους. Αντίθετα,  το καθένα 

ξεχωριστά αλλά και στο σύνολό τους εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς ανά την 

επιχείρηση. 

Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα νοσοκομεία επιλέγουν να διαφημίζουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες του, αυτός φαίνεται να βασίζεται κυρίως στην ανάρτηση 

φωτογραφιών και βίντεο. Δεδομένα που αναρτώνται σε καθημερινή σχεδόν βάση 

εξασφαλίζοντας έτσι την καθιέρωση της επικοινωνίας με το κοινό και συνεπώς την 

εξ’ ολοκλήρου εξάπλωση και φήμη του νοσοκομείου στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Σε ό,τι έχει να κάνει με την  αντίδραση του κοινού στη χρήση των social media από 

τις επιχειρήσεις, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει έντονη ανταπόκριση. Συγκεκριμένα, οι 

καταναλωτές εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης με την 

επιχείρηση, αφού φαίνεται να δηλώνουν ότι «τους αρέσει», να εγγράφονται στις 

σελίδες, να προβαίνουν σε κοινοποιήσεις και να αναρτούν σχόλια και μηνύματα 

προς τους διαχειριστές. Παράλληλα παρακολουθούν τις εκάστοτε εξελίξεις σε τακτά 

χρονικά διαστήματα καθημερινά ενώ είναι αρκετές οι φορές που οι πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τη πρώτη τους επιλογή για επικοινωνία με τη 

κλινική. 
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Γενικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) σε συνδυασμό με την ραγδαία 

ανάπτυξη του διαδικτύου, αποτελούν μια πραγματική επανάσταση στη διαφήμιση. 

Με αυτό τον τρόπο επωφελούνται αρχικά οι επιχειρήσεις, όπου θα σημειωθεί 

έντονη ανάπτυξη, αλλά και οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να 

βρίσκουν εύκολα προϊόντα και υπηρεσίες στα «μέτρα» τους. Η διαφήμιση στο 

internet και τα social media έχει χαμηλό κόστος και είναι από τα λίγα μέσα 

διαφήμισης όπου μπορούμε να μετρήσουμε άμεσα την αποδοτικότητά της. Τα 

πολλά πλεονεκτήματα της δείχνουν να εξαλείφουν τα πιθανά μειονεκτήματα και η 

εφαρμογή της κρίνεται απαραίτητη στις σύγχρονες στρατηγικές του marketing των 

επιχειρήσεων. 

Σα γενικό συμπέρασμα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι ελληνικές 

επιχειρήσεις καλούνται να λάβουν μια απόφαση στρατηγικής πλέον σημασίας. Είτε 

θα επιλέξουν να βρεθούν αντιμέτωπες με ακόμα πιο σκληρές πλευρές της 

οικονομικής κρίσης, είτε θα αφομοιώσουν και θα εστερνιστούν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης στη καθημερινή τους λειτουργία. Το διαδίκτυο και τα social media 

ανοίγουν δίοδο για επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Μια 

επικοινωνία η οποία θα πρέπει να αποτελέσει το βασικό συστατικό για μια επιχείρηση 

που επιθυμεί να καλείται «υγιής». 
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