
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι 
 
ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ON LINE 

∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
14/12/2003 



 
UNIVERSITY OF MACEDONIA 
 
DEPARTMENT OF FINANCIAL STUDIES 
 
COURSE: SPECIALIZED INFORMATICS SUBJECTS Ι 
 
OVERSEER: ANASTASIOS A. OIKONOMIDIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARISON OF THREE GREEK AND 
THREE FOREIGN ORGANIZATIONS OF ON 

LINE TICKET DISPOSAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMOGLOU ATHANASSIOS  
14/12/2003 

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
  Καταρχάς αναζητήσαµε τρία ελλήνικά και τρία ξένα site διάθεσης 
εισητηρίων αθλητικών γεγονότων. Επιλέχθηκαν τα ελληνικα Ticket Club, Ticket-Hellas και 
Athens 2004.και τα ξένα WebTickets,WestTickets και National Events. 
  Στη συνέχεια αναλύσαµε τα τρία ελληνικά ένα προς ένα.Το Ticket Club ήταν 
απλό λιτό και καλά οργανωµενο.Είχε εισητήρια για οµάδες µε τις οποίες συνεργάζεται 
(ΠΑΟ, Αρης ,ΑΕΚ) και η παράδοση γινόταν µε κούριερ η δε πληρωµή µε αντικαταβολή. Το 
Athens 2004 είχε εισητήρια για τα αγωνίσµατα των ολυµπιακών αγώνων δεχόταν πληρωµές 
µε πιστωτική κάρτα και διέθετε τα εισητήριά του από τα εκδοτήρια των γηπέδων. Το Ticket 
hellas περιείχε προσφορές εισητηρίων για αγώνες και καλλιτεχνικά γεγονότα και δεχόταν 
πληρωµή µε πιστωτική κάρτα στέλνοντας τα εισητήρια ταχυδροµικά. 
  Στα ξένα site είχαµε τα εξής: το Webtickets που βραβεύτηκε σαν το site της 
χρονιάς στον τοµέα του για το 2003, δέχεται πληρωµές µε κάθε τρόπο και επίσης παραδίδει 
τα εισητήριά του µε οποιονδήποτε τρόπο επιθυµεί ο πελάτης, το WestTickets που δεχόταν 
παραγγελίες και τηλεφωνικά, ο χρήστης µπορούσε να πληρώσει µε πιστωτική κανονική ή 
εικονική κάρτα και ταχυδροµική επιταγή. Στα συν του συµπεριλαµβάνονται, ότι είναι ένα 
οργανωµένο site και ότι ο χρήστης-πελάτης µπορεί να παραλαµβάνει τα εισητήρια του από τα 
γκισέ των γηπέδων αµέσως πριν την έναρξη του αγώνα.Τέλος το National Events παρέχοντας 
εισητήρια για αγώνες Εθνικών διοργανώσεων και µεγάλες συναντήσεις είναι το µόνο που 
επιτρέπει να διαλέξουµε γεγονός όχι µόνο ως προς άθληµα αλλά και ως προς πολιτεία 
διεξαγωγής. 
  Στην περαιτέρω ανάλυση συγκρίναµε τα site ως προς την ευχρηστία, τους 
τρόπους παραλαβής και πληρωµής εισητηρίων καθώς και τις προσφερόµενες υπηρεσίες. 
Συµπερασµατικά τα ελληνικά site είναι ακόµα πολλά χρόνια πίσω και πρέπει να αναπτυχθούν 
στα χνάρια των αντίστοιχων αµερικανικών τους. 
 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 
  Initially we searched the net for three foreign and three Greek sites of on line 
match tickets disposal. The Greek ones were Ticket Club, Ticket Hellas and Athens 2004, the 
foreign: WebTickets, WestTickets and the National Events. 
  Afterwards we analyzed the three Greek one by one. Ticket Club was simple, 
lean and well organized. It had tickets for three football teams (PAO,AEK,Aris)and the 
delivery was done by courier, the payment on cash. Athens 2004 had tickets for the Olympic 
Games Events and accepted payment by credit card and disposed tickets in booths. Ticket 
Hellas had tickets for artistic events as well for sports and accepted credit card payments, 
sending tickets by mail. 
  The foreign sites we observed: WebTickets was awarded as the best site of 
2003 in its region accepting payments in every way and also delivering tickets anyhow the 
customer demands, WestTickets accepted phone requests, allowing the user to pay by credit 
card and take his tickets at the booths of the stadium just before the game’s kick off. Finally 
National Events provides tickets for National Competition Games and great Events and is the 
only one that allows us to pick an event not by event type but also by the state the event 
occurs.  
  In the former analysis we compared the sites us of its utility, the ways of 
delivery and payment as well as the offered services. As a conclusion the Greek sites need a 
lot of improvement in order to be compared to their foreign equals. 
 



 
 
Παρουσίαση Θέµατος 

 
 Σήµερα το διαδύκτιο αναπτύσσεται µε όλο και πιο γοργούς ρυθµούς. Μέσα σε αυτό 
εµφανίζονται όλο και περισσότερες εταιρίες ηλεκτρονικού εµπορίου, που διαθέτουν όλο και 
µεγαλύτερο φάσµα προϊόντων.Ένας από τους κλάδους, που αν και υπήρχε εδώ και καιρό στο 
εξωτερικό µόλις πρόσφατα δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα, είναι αυτός της on line διάθεσης 
(πώλησης) εισητηρίων για διάφορα αθλητικά γεγονότα. 
  
 Για την εργασία αυτή έγινε έρευνα ανάµεσα στα τρία µεγαλύτερα ελληνικά και σε 
τρία από τα πλέον αναγνωρισµένα ξένα sites διάθεσης εισητηρίων.Αυτά ήταν τα  
 ελληνικά: 
 

 TICKET CLUB (www.ticketclub.gr) 
 Athens 2004 (http://www.tickets.athens2004.com/) 
 Ticket Hellas (www.ticket-hellas.gr) 

 
Και τα ξένα: 

 
 Web Tickets © (http://www.webtickets.com/) 
 American National (http://www.national-events.com/Categories.asp?cat=sports) 
 Tickets West Corp (http://www.ticketswest.com) 

 
 

Η έρευνα έγινε µε στόχο να αναλυθούν οι ιστοσελίδες ως προς τις λύσεις που 
χρησιµοποιούν στα προβλήµατα ασφάλειας του ηλεκτρονικού εµπορίου, να συγκριθούν ως 
προς την λειτουργικότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών και να εξαχθούν συµπεράσµατα 
όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της κάθε υλοποίησης. 

 
Συγκρίνοντας φυσικά τις ιστοσελίδες δεν πρέπει να ξεχνάµε πως αναφερόµαστε σε 

έναν χώρο που στην Ελλάδα βρίσκεται σε εµβρυακό επίπεδο.Έτσι, οι συγκρίσεις δεν µπορεί 
παρά να είναι άτοπες εκτός κι αν γίνονται µόνον µεταξύ ξένων ή ελληνικών ιστοσελίδων. 
Επίσης, µιας και µιλάµε για αθλητικά γεγονότα πρέπει να έχουµε υπόψιν πως πολλές φορές 
κάποια προβλήµατα στην λειτουργικότητα της κράτησης εισητηρίων δεν οφείλονται στην 
εταιρία που αντιπροσωπεύεται στην ιστοσελίδα, αλλά στην ανώνυµη αθλητική εταιρία που 
έχει την κεντρική διαχείρηση των εισιτηρίων των αγώνων της. 

 
Σύµφωνα λοιπόν µε το επιθυµητό αποτέλεσµα της έρευνάς µας θεωρήθηκε σκόπιµο 

να παρουσιαστούν οι διάφορες σελίδες χωριστά, ώστε να είναι ευκολότερο για τον µέσο 
αναγνώστη που δεν έχει άµεση σχέση µε το αντικείµενο να παρακολουθήσει την υπόλοιπη 
ανάλυση. 

http://www.ticketclub.gr/
http://www.tickets.athens2004.com/
http://www.ticket-hellas.gr/
http://www.webtickets.com/
http://www.national-events.com/Categories.asp?cat=sports
http://www.ticketswest.com/


 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
TICKET CLUB 
 
To ticket club ήταν µία απο τις τελευταίες εταιρίες που δηµιουργήθηκαν στην χώρα 

µας µε αντικείµενο την διακίνηση εισιτηρίων.Παρ’όλα αυτά έχοντας καταφέρει να κλείσει 
στρατηγικής σηµασίας συµφωνίες µε µεγάλα αθλητικά σωµατεία της χώρας µας (ΠΑΟ, 
ΑΕΚ, Άρης) έχει καταφέρει να έχει το µεγαλύτερο τζίρο σε on line κρατήσεις (µόνον) 
ξεπερνώντας τόσο το κράτικο οργανισµό Athens 2004 όσο και το πολύ παλαιότερο στον 
χώρο ticket hellas το οποίο µάλιστα δραστηριοποιείται και στην διάθεση εισητηρίων και για 
µη αθλητικά γεγονότα. 

 
Η κεντρική σελίδα του TICKET CLUB είναι απλή µε λίγα χρώµατα που δεν 

κουράζουν τον χρήστη. 
Έχει απλές, ευδιάκριτες 
και ακριβείς επιλογές 
στο αριστερό τµήµα της 
κενρικής σελίδας 
(homepage).  Εµφανή 
είναι και τα εµβλήµατα 
των τριών 
ποδοσφαιρικών 
σωµατείων που 
εκπροσωπούνται από 
την εταιρία. 
Παρατηρούµε επίσης 
πως η επισκεψιµότητα 
της ιστοσελίδας είναι 
τόσο µεγάλη που έχει 
προσελκύσει χορηγούς 
ανεξάρτητους µε το 
αντικείµενο της εταιρίας (SONY, Eurobet.gr). Αυτό είναι κάτι που αποτελεί κίνητρο και για 
άλλες εταιρίες να κάνουν µια αντίστοιχη προσπάθεια στον τοµέα του ηλεκτρονικού 
εµπορίου, αφού η όλη ιστοσελίδα µπορεί υπό την κατάλληλη επισκεψιµότητα να καταστεί 
µέσω χορηγών αυτοχρηµατοδοτούµενη. 

 
Παρατηρούµε επίσης και το έµβληµα της εταιρίας που 

είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων των 
συµβαλλόµενων µε την εταιρία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, 
γιατί ο χρήστης πρέπει να στείλει µία σειρά από σηµαντικά 
δεδοµένα στην εταιρία για να µπορεί να κάνει τις συναλλαγές του, 
δεδοµένα που πολλές φορές είναι όχι απλά ανεπιθύµητο αλλά και 
επικίνδυνο να πέσουν σε λάθος χέρια. 



Στην συνέχεια περιηγηθήκαµε στον τοµέα της εγγραφής µέλους. Η εγγραφή µέλους 
µπορεί να γίνει 
περίπλοκη υπόθεση 
ακόµα και για την 
απόκτηση ενός άϋλου 
λογαριασµού 
ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, πόσο 
µάλλον όταν πρόκειται 
να πληρώσουµε ένα 
εισητήριο. Και σ’αυτόν 
τον τοµέα το ticket club 
ικανοποιέι τον χρήστη, 
αφού η σελίδα 
εγγραφής όπως και όλο 
το site διακατέχεται από 
λιτότητα και 
σοβαρότητα,  
παρέχοντας στον 
χρήστη τις απαραίτητες 
οδηγίες για να έχει µία επιτυχή εγγραφή από την πρώτη προσπάθεια.Το σήµα της εταιρίας 
ασφαλείας υπάρχει και εδώ, λειτουργώντας µάλιστα και ως link στην σελίδα µε τις τεχνικές 
πληροφορίες της εταιρίας.Να σηµειώσουµε πως, παρ’όλο που δεν αναφέρεται, είναι 
απαραίτητη και η αποστολή fax µε την φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας του χρήστη 
για την κράτηση εισιτηρίων. 

Περιηγηθήκαµε, 
επίσης, στην σελίδα 
κρατήσεων. Αυτή η σελίδα 
είναι πολύ σηµαντική γιατί, 
παρ’όλο που δεν µετρά 
στην πρώτη εντύπωση που 
παίρνει κανείς απο το site, 
είναι αυτή που θα 
χρησιµοποιεί κατα κόρον ο 
χρήστης-µέλος.Σε πρώτη 
φάση ο χρήστης επιλέγει 
ένα από τα γεγονότα για τα 
οποία υπάρχουν διαθέσιµα 
εισιτήρια.Στο παράδειγµά 
µας υπάρχουν δύο 
διαθέσιµα γεγονότα που 
αφορούν τον παναθηναϊκό. 
Η µετάβαση στην επόµενη 
σελίδα γίνεται απλά µε ένα κλικ στο όνοµα της οµάδας.Στην συνέχεια και αφού επιλέξουµε 
αγώνα (και πάλι µε ένα κλικ), µπορούµε πλέον να διαλέξουµε πού θέλουµε να κλείσουµε 
εισιτήριο. Στα συν της σελίδας πρέπει να προσθέσουµε την κάτοψη του σταδίου η οποία µας 
επιτρέπει να καταλάβουµε εύκολα και απλά πόσο κοστίζει το εισητήριο και πού ακριβώς 
βρίσκεται η κάθε θύρα.Τα εισητήρια τέλος στέλνονται στον χρήστη µε ACS Courier και τα 
πληρώνει αντικαταβολή. 



ATHENS 2004 
  
 Η επόµενη ιστοσελίδα που θα παρουσιάσουµε θα είναι η κρατική ιστοσελίδα 

διαδυκτιακής προπώλησης εισητηρίων για τους ολυµπιακούς αγώνες της Αθήνας το 2004. 
Στην σελίδα µπορεί κανείς 
να α οράσει εισητήρια τόσο 
για τους ολυµπιακούς όσο 
και για τους 
παραολυµπιακούς αγώνες. 
Στα συν της σελίδας είναι η 
ύπαρξη τριών εκδόσεών 
στης στα ελληνικά, τα 
γαλλικά και τα αγγλικά, 
κάτι που αν αν µενο, 
µιας και οι ολυµπιακοί 
αγώνες αποτ θλητικό 
γεγονός γκόσµιας 
εµβέλεια ρ’όλα αυτά 
και ακριβώς για τον 
παραπάνω λόγω ι επιλογές 
επί του θέµατος, ίσως 
θεω ούντα  ανεπαρκε  µιας 
και γλώσσες όπως τα γερµανικά και τα ιαπωνικά θα ήταν καλοδεούµενες, αφού όχι µόνο θα 
εξυπηρετούσαν µεγάλο αριθµό ατόµων σε πολλές χώρες, οι κάτοικοι και των δύο χωρών 
είναι πολύ εξοικιωµένοι µε το ηλεκτρονικό εµπόριο και θα εκτιµούσαν µία τέτοια παροχή. 

 

γ

 

 ήτ αµενό

ελούν α
πα

ς. Πα

 ο

ρ ι ίς

Όσον αφορά τις πληροφορίες των συστηµάτων ασφαλείας που 
χρησιµο οιούντ γ

 κ βου

 

ς π  
ink βρισ ία σελίδα πληροφοριών σχετικά µε τις τεχνολογίες 

αφορά την εγγραφή 
µέλους, ο πελά

 ή

πιακών 
 

 
π αι ια τον 

παρεµποδισµό του ακό λου 
χρήστη που θα ήθελε πρόσβαση 
στα προσωπικά δεδοµένα των 
πελατών, υπάρχει απλά µία µικρή 
αναφορά στις πολιτικές 
προστασία ροσωπικών δεοµένω
αντίστοιχο l κόµαστε σε µ
κατασκευής της σελίδας, πληροφορίες όµως που είναι αξιοποιήσιµες µόνον από έναν έµπειρο 
χρήστη. Επιπλέον δεν υπάρχει όπως προηγουµένως µία αναφορά σε µία εταιρία ασφάλειας η 
οποία θα έχει την εποπτία και άρα την εµπειρία από περισσότερες ιστοσελίδες. 

 
Όσον 

ν στο κάτω µέρος της σελίδας. Ακολουθώντας το

της πρώτα 
απ’όλα καλείται να 
διαλέξει αν είναι κάτοικος 
χώρας µέλους της ΕΕ  όχι, 
αφού οι υπόλοιποι φίλοι 
των ολυµ αγώνων 
µπορούν να κλείσουν εισητήρ
αγώνων!!! 

ιο on line µόνον µέσα από την κεντρική επιτροπή Ολυµπιακών



Η σελίδα δηµιουργίας λογαριασµού για τους «εκλεκτούς» της ΕΕ 
διακατέχεται α ό τα 
ίδια χρώ ατα που 
διακατέχετε όλος ο 
διαδυκ ος 
κι αυτά είναι των 
δύο µασκώτ, του 
Φοίβου και της 
Αθηνάς. Οι 
πληροφορ ου 
ζητούνται ίναι 
απλές και 
κατανο ρίς 
να θίγουν τα 
προσωπικά 
δεδοµένα 
χρήστη. Ο γίες 
που δίνονται, είναι 
σαφείς και 
αππέριτ ίζει 
το γεγονός πως δεν ητούνται στοιχεία δυνατότητας πληρωµής, επιτρέποντας σε κάποιον να 
υπερφoρτώσει αδικαιολόγητα τον server αφού µπορεί να γραφτέι όσες φορές θέλει.Επίσης 
µπορεί κάποιος να ανοίξει λογαριασµό µέσο της Alpha Bank χωρίς να χρησιµοποιήσει 
διαδυκτιακές φόρµες. Αυτό είναι και θεµιτό και πρακτικό, µιας και στην χώρα µας υπάρχει 
µεγάλη καχυποψία σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο και η σιγουριά που προσφέρει ένας 
τόσο µεγάλος τραπεζικός όµιλος, ειδικά όταν ιδιαίτερα στοιχεία για την ασφάλεια του site 
δεν υπάρχουν, είναι ευπρόσδεκτη. 
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Αφού ο 
χρήστης 
κάνει log in 
και πρωτού 
µπορέσει να 
αγοράσει 
εισητήρια 
,βρίσκεται σε 
προσωπική 
αρχική σελίδα
απ’όπου
µπορεί 
κάνει αλλαγές 
σχετικ
τον 
λογαριασµό 
του. 
γεγονός πω
η σελ υτή 
είναι ιτή, 
είναι θετικό ,µιας και ο χρήστης δεν κουράζεται οπτικά να προχωρήσει προς την αγορά 
εισητηρίων και επιπλέον µπορεί έυκολα να αλλάξει κάποιες από τις προσωπικές του 
ρυθµίσεις. 



 
  Προχωρόντας προς την αγορά εισητηρίου φτάνουµε σε µια σελίδα, που 
καλούµαστε να 
δώσουµε γενικές 
πληροφορίες σχετικά 
µε το αγώνισµα που 
µας 
ενδιαφέρει.Λαµβάνον
τας υπ’όψιν πως 
πολλά εισητήρια 
έχουν προπωληθεί, 
αυτό είναι µια καλή 
λυση. Ο χρήστης δεν 
είναι αναγκασµένος 
να ψ νει µε ακρίβεια 
εισητήρια για έναν 
αγώνα, αλλά µπορεί 
να δει ια ισητ ρια 
είναι διαθ  για 
τις προτιµ σεις του 
σε πρώτη φάση και 
στην συνέχεια να επιλέξει όποιο θέλει. 

άχ
 

π ε ή
έσιµα
ή

. Ε
µε 

 
Όπως 

βλέπουµε στην 
συνέχεια υπάρχουν ο 
κάθε αγώνας του 
σπορ που διαλέξαµε 
και πληροφορίες 
σχετικά µε την 
κατηγορία, την µέρα 
και την ώρα 
διεξαγωγής, την τιµή 
και την 
διαθεσιµότητα των 
εισητηρίων του µείς 
επιλέξα
Weightlifting, δηλαδή 
άρση βαρών, και 
όπως παρατηρούµε 
στις µεγάλες 
κατηγορίες ανδρών 
υπάρχει ήδη έλλειψη εισητηρίων. 
 



Αµέσως µετά βρισκόµαστε 
σε άλλη µία οθόνη απλή και 
κατανοητή σχετικά µε την 
κράτηση του εισητηρίου 
µας.Επιλέγουµε τιµή και 
ποσότητα (µέχρι 99 
εισητήρια) και κάνουµε την 
παραγγέλια µας. Εντύπωση 
κάνει το µήνυµα για όσους 
δεν το πρόσεξαν πριν, πως 
µόνον Ευρωπαίοι πολίτες 
µορούν να αγοράσουν 
εισητήρια από το site για 
λόγους που δυστυχώς 
παραµένουν 
αδιευκρίνιστοι.Επιπλέον 
γίνεται πρώτη φορά 
αναφορά στο θέµα της 
πληρωµής.Αν γινόντουσαν 
δεκτοί όλοι οι τρόπoι on 
line πληρωµής, δεν θα 
υπήρχε πρόβληµα, γιατί 
είναι κοινώς αποδεκτό πως 
για να πάρεις ένα εισητήριο 
πρέπει να πληρώσεις.Εδώ 
όµως γίνοντει δεκτές µόνο 
πιστωτικές κάρτες VISA, 
πράγµα που σηµαίνει πως 
αν κάποιος σκόπευε να 
πληρώσει µε κάποιον άλλον 
τρόπο π.χ. την πολυ 
διαδεδοµένη Ecocard 
έφτασε ως εδώ ουσιαστικά 
για το τίποτα. 
  Κάνοντας 
κλικ στο Add to Shop List 
φτάνουµε στην επόµενη 
σελιδα, η οποία είναι η 
τρέχουσα κατάσταση του 
ηλεκτρονικού µας καλαθιού 
όπου προστίθενται όλα τα 
νέα εισητήρια που 
επιλέγουµε προς 
αγορά.΄Οταν προσθέσουµε 
όλα τα εισητήρια που 
θέλουµε να αγοράσουµε δεν 
µένει παρά να 
προχωρήσουµε στον τελικο 
έλεγχο, πράγµα που γίνεται 
κλικάροντας στο proceed to 
check-out. Τελικά µας 
ζητείται ένας αριθµός 
πιστωτικής κάρτας VISA για να διεκπαιρεώσουµε την συναλλαγή. 



TICKET HELLAS 
 

∆υστυχώς, η ιστοσελίδα της τρίτης και τελευταίας ελληνικής εταιρίας 
διάθεσης εισητηρίων είχε κάποιο πρόβληµα τις τελευταίες ηµέρες και έτσι µία παρουσίαση 
της δεν ήταν δυνατή. Τα χαρακτηριστικά της όµως, είναι παρόµοια µ’αυτά της ιστοσελίδας 
του Ticket Club τόσο ως προς την εγγραφή όσο και ως προς την παραγγελία εισητηρίων. 
Μόνη διαφορά είναι η πληρωµή που γίνεται µόνον µε πιστωτική κάρτα και όχι µε 
αντικαταβολή όπως στην Ticket Club. 

 



ΞΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ 
  
  Πριν ξεκινήσουµε την παρουσίαση των ξένων ιστοσελίδων διάθεσης 
εισητηρίων αθλητικών συναντήσεων πρέπει να κάνουµε κάποιες παρατηρήσεις, που 
δικαιολογούν τόσο το µέγεθος όσο και την αυστηρότητα της υπόλοιπης ανάλυσης µας. 
  Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο στο εξωτερικό, µιας και 
όχι µόνο µεγαλύτερο µέρος του πλυθησµού έχει πρόσβαση στο διαδύκτιο, αλλά ο θεσµός του 
ηλεκτρονικού εµπορίου µετρά εκεί πολύ περισσότερα χρόνια ζωής. Αυτό, έχει σαν 
αποτέλεσµα οι ιστοσελίδες να έχουν την δυνατότητα µεγαλύτερων οικονοµικών επενδύσεων 
τόσο στην δηµιουργία µιας πιο εµφανίσιµης ιστοσελίδας όσο και στην υποστήριξη 
περισσότέρων τρόπων πληρωµής. 
  Τέλος, η εµφάνιση των ιστοσελίδων διαφέρει, επειδή απευθύνεται σε ένα 
κοινό µε µεγαλύτερη επαφή µε το αντικείµενο, το οποίο απολαµβάνει την πολυχρωµία και 
την ύπαρξη ειδικών εφε περισσότερο απ’ότι την λιτότητα µια απέριττης παρουσίασης. 
Προφανές είναι λοιπόν, πως όταν είσαι εξοικειωµένος µε διαφορετικές οργανώσεις 
διαδυκτιακών χώρων δεν έχει πρόβληµα να περιηγηθείς σ’αυτούς, οπότε η ύπαρξη πολλών 
επιλογών δεν κουράζει. 
 
 WEBTICKETS © 
   
  H Webtickets είναι µία από τις παλιότερες εταιρίες του χώρου διάθεσης 

εισητηρίων On 
line. ∆ιαθέτει 

πληθώρα 
εισητηρίων κατά 
κύριο λόγο 

αθλητικών 
αγώνων, αλλά και 
διαφόρων άλλων 

γεγονότων.Η 
κεντρική της 

σελίδα 
διακατέχεται από 
την λογική που 

αναπτύχθηκε 
παραπάνω.Αξιοσ
ηµείωτο είναι, 
πως δίνει την 
δυνατότητα όχι 
µόνο αγοράς 
αλλά και 

 µε πολύ 
µεγαλύτερα bandwidth από αυτά των ελλήνων χρηστών οι δύο φωτογραφίες της κεντρικής 
σελίδας την καθιστούν πιο ελκυστική χωρίς να επηρεάζουν αισθητά την ταχύτητα της. 
  

πώλησης εισητηρίων στους χρήστες της. Επιπλέον, µιας και απευθύνεται σε χρήστες



Τέλος όπως και στο ελληνικό Ticket Club υπάρχουν 
τα σήµατα µερικών από τις οµάδες που αντιπροσωπεύει καθώς και 
το σήµα του βραβείου καλύτερου site για το 2002-2003 

Για να αγοράσουµε εισητήριο στην αρχη επιλέγουµε 
για πιο άθληµα ενδιαφερόµαστε. Επιλέξαµε το ράγκµπυ (NFL), 
οπότε και µεταφερόµαστε σε µία σελίδα µε σήµατα όλων των 
οµάδων της κατηγορίας για να επιλέξουµε αυτή για της οποίας τον 
εντός έδρας αγώνα ενδιαφερόµαστε. 

 

 
  Επιλέγοντας οµάδα µεταφερόµαστε στην υποσελίδα αγοράς εισητηρίων για 
την 
συγκεκριµένη 
οµάδα, όπου 
και µπορούµε 
να 
αγοράσουµε 
πέρα απο 
εισητήρια και 
αντικέιµενα 
από την 
µπουτίκ της 
οµάδας, 
βλέπωντας 
έτσι µια καλή 
λύση 
ανάπτυξης 
παράλληλων 
αγορών µε 
αυτή της 
αγοράς 
εισητηρίων. 
 
  



Στην συνέχεια και αφού επιλέξουµε το link BUY TICKETS ON LINE 
,εµφανίζεται µετά από µία µίνι-αναζήτηση η λίστα µε τα γεγονότα της οµάδας για τα οποία 
µπορούµε να προµηθευτούµε εισητήρια.  

Στην συνέχεια, όπως και στο Ticket Club υπάρχει µία πολύ κατανοητή 
σελίδα µε εικόνα του 
γηπέδου µε 
χρωµατισµένες και 
αριθµηµένες τις ρες 
και µια σειρά από 
scrollbars, όπου ο 
χρήστης µπορεί να 
επιλέξει που και πόσα 
εισητήρια θέλει. Ας 
σηµειωθέι, πως 
υπάρχει η τα 
click στο γήπεδο για 
µια πιο µεγάλη 
έκδοση της κάτοψής 
του, όπου µπορεί 
κανείς να δει ακόµη 
πιο κ θαρ  τους 
διαχωρισµούς των 
θυρών. Επίσης σε 
ορισµένες θύρες γίνεται να αγοράσεις εισητήρια σε ορισµένες µόνο ποσότητες π.χ. σε 
πολλαπλάσια του 2 κάτι όµως, που δεν διευκρινίζεται αν είναι επιλογή του site ή της οµάδας. 

 θύ

 δυνατότη

α ά

Τέλος, µε ένα click στην επιλογή add to cart µεταφερόµαστε στο καλάθι 
αγοράς όπου µπορούµε να διαλέξουµε έναν από πολλούς τρόπους 
πληρωµής.

 



AMERICAN NATIONAL 
 
  Η επόµενη σελίδα που θα παρουσιάσουµε είναι αυτή της 
AMERICAN 
NATIONAL. 
Ασχολέιται µε την 
πώληση εισητηρίων 
αθλητικών και µή 
συναντησεων σε 
εθνικό αµερικανικό 
επίπεδο.Κύριο 
προϊόν της φυσικά 
αποτελούν τα 
εισητήρια για 
κρίσιµους αγώνες 
εθνικού επιπέδου, 
πράγµα που 
σηµαίνει, πως στο 
NFL που 
παρουσιάσαµε και 
πριν, ν έχ ειση
διοργανώσεων.Οι τίτλοι των οµάδων υπάρχουν για να µπορεί κάποιος να αγοράσει 
εσητήρια για αγώνες τους, όταν δεν ξέρει σε ποια διοργάνωση υπάγεται ένας 
συγκεκριµένος αγώνας τους. 

δε ει τήρια για αγώνες οµάδων, αλλά µόνο για τελικές φάσεις 

 
 Στο παράδειγµα µας θα επιχειρήσουµε να πάρουµε εισητήριο για το NBA All 
Star Game. 
Κλικάροντας στο 
αντίστοιχο link 
βρισκόµαστε 
κατ’ευθείαν σε 
µία σελίδα µε τις 
θύρες, την 
κάτοψη του 
γηπέδου και τις 
τιµές των 
αντίστοιχων 
εισητηρίων. Η 
κάτοψη του 
γηπέδου 
βρίσκεται στο 
κάτων µέρος της 
σελίδας, πράγµα 
που δεν είναι 
τόσο λειτουργικό αφού ο χρήστης αναγκάζεται να κάνει scrolldown πολλές φορές, 
ώσπου να καταλήξει στην θύρα της επιλογής του. 



Κλικάροντας στο Purchase now βρισκόµαστε σε µία φόρµα 
συµπλήρωση
ς στοιχείων, 
αφού η 
παράδοση 
των 
εισητηρίων 
γίνεται 
κατ’οίκον. Ο 
χρήστης 
µπορεί επίσης
να παραλάβει 
ο ίδιος τα 
εισητή
από 
γραφ της 
εταιρίας, 
χωρίς ό
να γλιτώνει 
την σχετική 
επιβάρυνση στο κόστος. Σε όλες τις περιπτώσεις η πληρωµή γίνεται µε πιστωτική 
κάρτα ή µε προσωπική επιταγή η οποία µπορεί να σταλεί και µέσω φαξ.Η φόρµα δεν 
έχει καµία σηµείωση για τις πιθανές απορίες του χρήστη, αν και τα µηνύµατα λάθους 
σε περίπτωση λανθασµένης συµπλήρωσης είναι αρκετά κατατοπιστικά. Μπορεί 
βέβαια ο µέσος χρήστης της σελίδας να είναι αρκετά έµπειρος ώστε να συµπληρώνει 
την αίτηση χωρίς πρόβληµα, όµως η πρόληψη σε τέτοια θέµατα είναι πολύ πιο 
οικονοµικη για το bandwidth απ’ότι η θεραπεία. 

 

ρια 
τα 

εία 

µως 

 

Πατώντας το submit, τα εισητήριά µας έχουν κρατηθεί και µας 
αποστέλλονται µέσα σε µία εργάσιµη βδοµάδα, σύµφωνα πάντα µε τα γραφόµενα της 
σελίδας. 



  
   
 Tickets West Corp 
 
  Τελευταία εξεταζόµενη εταιρία είναι η Tickets West Corp. 
Επιλέχθηκε, 
γιατί είναι µία 
από τις 
παλαιότερες 
εταιρίες του 
χώρου, έχοντας 
ιδρυθεί το 1991 
αποκλειστικά 
και µόνο για 
την διακίνηση 
και διάθεση 
εισητηρίων από 
απόσταση. 
Παρέχει 
εισητήρια για 
µια µεγάλη 
γκάµα 
γεγονότων, 
µεταξύ των 
οποίων την µερίδα του λέοντος έχουν οι αθλητικές συναντήσεις παντός τύπου. 
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως, στην κεντρική σελίδα µπορούµε να 
κατευθυνθούµε προς την αγορά του επιθυµητού εισητηρίου τόσο µέσω της 
πατροπαράδοτης οδού, δηλαδή διαλέγοντας αγώνισµα, γεγονός κτλ είτε µέσω της 
πολιτείας στην οποία θα θέλαµε να δούµε κάποιο αθλητικό γεγονός, γινόµενο έτσι το 
ιδανικό site αγοράς εισητηρίων για κάποιον που βρίσκεται µακριά από την πατρίδα 
του και δεν ξέρει ποια γεγονότα µπορεί να παρακολουθήσει στην περιοχή του. Τέλος 
σηµαντική καινοτοµία είναι και η ύπαρξη τηλεφωνικής γραµµής για την 
εξυπηρέτηση των προβληµάτων των χρηστών εικοσιτέσσερις ώρες την µέρα. 
  Επιλέγουµε sports και στην λίστα των events για τα οποία υπάρχουν 
εισητήρια (δεν 
γίνεται να 
κλείσουµε 
εισητήριο για 
event για το ο οίο 
δεν έχουν εκδοθεί 
ακόµη εισητήρια) 
επιλέγουµε 
επιθυνητό 
γεγονός.Εµ
επιλέξαµε 
αγώνα γυναικείου 
ποδοσφαίρου 
µεταξύ 
Alaska rage 
και των CC 
Tige .Στην 
επόµενη 
αδικαιολόηγητα λιτη οθόνη επιλέγουµε την τιµή και των αριθµό των προς αγορά 
εισητηρίων. 

π

το 

είς 
τον 

των 
Anco

rs



  Μετά από µία σύντοµη διεργασία των δεδοµένων για να επαληθευτεί 
πως υπάρχουν 
λεύθερα προς 
πώληση 
εισητήρια 
µεταφερόµαστε 
σε µια σελίδα 
επαλήθευσης 
παραγγελίας 
ωστέ να 
ελέγξουµε αν 
έχουµε επιλέξει 
τον σωστό 
αριθµό 
εισητηρίων και 
να δούµε την 
τελική τιµή. 
Στο κάων µέρος 
της νης 
υπάρχου
επιλογές, η proceed για να επαληθεύσουµε την πραγγελία και η return για να 
επιστρέψουµε στα προηγούµενα στάδιά της. 

 
οθό
ν δύο 

α

 
  Στην συνέχεια και πάλι βρισκόµαστε µπροστά σε µία  µικρή φόρµα 
όπου 
καλούµαστε να 
συµπληρώσουµ
ε τα στοιχεία 
µας. Η µόνη 
διαφορά µε πριν 
είναι πως τώρα 
αν έχουµε 
ξανακάνει 
παραγγελία 
συµπληρώνοντα
ς απλώς το 
username κ ι το 
password µε 
ένα click η 
υπόλοιπη 
φόρµα 
συµπληρώνεται 
αυτόµατα από 
τα αρχεία του server της εταιρίας. 



 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
 

Η σύγκριση των εταιριών µπορεί να γίνει σε ένα ευρύ φάσµα 
χαρακτηριστικών τους και να παράγει πολλά και χρήσιµα συµπεράσµατα τόσο ως προς την 
εύρεση των µειονεκτηµάτων και των πλεονεκτηµάτων των ιστοσελίδων όσο και ως προς την 
εύρεση µελλοντικών λύσεων και την δηµιουργία προτάσεων. Σκόπιµο θεωρείται να γίνει 
σύγκριση των θεµάτων που έχουν σχέση µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες,την 
πολυπλοκότητα της διαδικασία της παραγγελίας και τους τρόπους πληρωµής που προτείνει η 
κάθε σελίδα µιας και αυτοί είναι οι τοµείς δειληµµάτων και προτάσεων στην δηµιουργία µιας 
ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εµπορίου. 
 

 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Εισητήρια Αθλητικων 
Γεγονότων που 

 

∆ιατίθενται 
τώρα 

Θα διατεθούν 
µελλοντικά 

Αθλητικά 
ήδη 

οµάδων 

Εισητήρια 
άλλων 

γεγονότων 

Ticket Club     
Athens 2004     
Ticket Hellas     

Web Tickets ©     
National-Events     

West Tickets     
 
  Από τον παραπάνω συγκεντρωτικό πίνακα µπορούµε να βγάλουµε πολλά και 
χρήσιµα συµπεράσµατα. Καταρχάς Όλες οι εταιρίες δίνουν εισητήρια που διατίθενται άµεσα 
ενώ µόνο τρεις εισητήρια που θα διατεθούν µελλοντικά. Η διάθεση εισητηρίων µελλοντικά 
περιέχει τόσο µειονεκτήµατα όσο και πλεονεκτήµατα. Στα µειονεκτήµατα συγκαταλέγονται 
τόσο η ανάγκη για τήρηση αρχείου παραγγελιών όσο και η πιθανή ακύρωση που θα 
προκαλέσει κενές θέσεις σε κάποιο γεγονός ενώ για κάποιο διάστηµα µπορεί να 
παρουσιαζόταν πλήρες. Επίσης δυσκολία αποτελεί και το γεγονός πως για την διάθεση 
εισητηρίων στο µέλλον θα χρειαστεί κατάλληλη συµφωνία µε τα αθλητικά σωµατεία. Τα 
οφέλη όµως µόνο ανούσια δεν είναι αφού η εταιρία αυξάνει τους πελάτες της αποκτά κύρος 
και συνέπεια αφού είναι ένα καλό µέσο για να πάρει κανείς κάποιο δυσεύρετο εισητήριο και 
µπορεί να έχει πλήρης πίνακες και ευκολότερη διάρθρωση όταν εµπεριέχει όλους τους 
µελλοντικούς αγώνες στις υπηρεσίες της. 
 
  Στον ελληνικό χώρο όπως και στον παγκόσµιο η τεχνολογία έχει φτάσει σε 
τέτοιο βαθµό ώστε µειονεκτήµατα κράτησης αρχείων και κενών θέσεων αντιµετωπίζονται 
έυκολα µε την δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων και µιας λίστας αναµονής. Πρέπει να 
δικαιολογήσουµε όµως τις εταιρίες για την µη διάθεση των µελλοντικών εισητηρίων 
λαµβάνοντας υποψιν την οργανωτική ανυπαρξία των φορέων επαγγελµατικού αθλητισµού 
και των διοικήσεων των οµάδων που καθιστούν την σύναψη µακροχρόνιων συµφωνιών πολύ 
δύσκολη αν όχι αδύνατη.Προς αυ΄την την κατέυθυνση δείχνει και η περίπτωση του Αθήνα 
2004 που είναι ο µοναδικός οργανισµός διάθεσης µελλοντικών εισητηρίων, όντας όµως και ο 
µοναδικός που είναι και ο διοργανωτής του αθλητικού γεγονότος 



 
  Όσον αφορά τις παρεπόµενες υπηρεσίες  βλέπουµε πως όλα τα ξένα site 
προσφέτρουν τόσο αθλητικά είδη οµάδων όσο και εισητήρια άλλων γεγονότων ενώ στα 
ελληνικά site µονον το ticket hellas παρέχει εισητήρια άλλων συναντήσεων και µόνο.Αυτό το 
«άνοιγµα» µιας επιχείρησης έχει πολύ µικρό κόστος µιας και η περαιτέρω αναπτθξη µιας 
ιστοσελίδας είναι πολυ έυκολη από την στιγµή της δηµιουργίας της και µετά και µπορεί να 
προσφέρει στην εταιρία περισσότερα κέρδη και µεγαλύτερη φήµη αφού θα γίνει γνωστή και 
σε άτοµα που δεν ασχολούνται µε αθλητικά γεγονότα αλλά σίγουρα παίζουν τον ρόλο τους 
στην δηµιουργία της κοινής γνώµης για την αξιοπιστία της. 
  ∆εν µπορεί κανείς όµως να πει πως οι ελληνικές εταιρίες δεν έχουν 
ελαφρυντικά. Η Αθήνα 2004 έχει χωριστό τµήµα on line πώλησης αξεσουάρ που σχετίζονται 
µε τους ολυµπιακούς αγώνες και δεν έχει καµία αρµοδιότητα να προχωρήσει σε διάθεση 
εισητηρίων διαφορετικής διοργάνωσης. Επιπλεόν το Ticket Club παρέχει εισητήρια για άλλες 
διοργανώσεις όπως π.χ. συναυλίες απλά µόνο στα κατα τόπους υποκαταστήµατα και όχι 
µέσω διαδυκτίου. Όσον αφορά την µη διάθεση ειδών αθλητικών σωµατείων δύο είναι οι 
κύριοι λόγοι που συνηγόρησαν σε αυτό. Πρώτον η διάθεση παροµοίων ειδών στα site των 
οµάδων και δεύτερον η χαµηλή εξοικίωση του ελληνικού κοινού στην αγορά προϊόντων 
µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου. Αυτοί οι δύο λόγοι οδήγησαν τις εταιρίρες στο συµπέρασµα 
πως µία τέτοια ανάπτυξη του διαδυκτιακού τους τόπου δεν θα φέρει κάποιες σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις στα κέρδη τους οπότε και δεν υπήρχε λόγος να γίνει. 
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  Όπως βλέπουµε υπάρχουν πολλού τρόποι διάθεσης εισητηρίων. Η βασική 
διαφορά µεταξύ ελληνικών και ξένων ιστοσελίδων είναι πως οι ξένες επιδιώκουν και 
προτιµούν να παίρνει ο πελάτης το εισητήριό του έξω από το γήπεδο ώστε να µην έχουν 
επιπλέον έξοδα και δοιικητικές αρµοδιότητες στέλνοντας του τα εισητήρια  ταχυδροµείο ή 
κούριερ. Επιπλέον λαµβάνοντας υπόψιν το µέγεθος των Η.Π.Α. η εγκαθύδριση ικανού 
αριθµού καταστηµάτων για την διάθεση εισητηρίων είναι εµφανώς απαγορευτική. 
  Βλέποντας πως στις ελληνικές εταιρίες µόνον η Αθηνα 2004 παρέχει την 
δυνατότητα λήψης των εισητηρίων από τα εκδοτήρια του γηπέδου η αδυναµία των άλλων 
δύο εταιριών προφανώς έγγυται σε ανικανότητα σηµφωνίας µε τα αθλητικά σωµατεία τα 
οποία και ελέγχουν τα εκδοτήρια. Τέλος βλέπουµε πως η ticket Club είναι η µόνη που 
διαθέτει τα εισητήρια της και σε υποκαταστήµατα. Αυτό είναι εφικτό και πράκτικο µιας και 
ούτως ή άλλως έιχε καταστήµατα στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη για την πώληση 
εισητηρίων καλλιτεχνικών γεγονότων στις δύο πόλεις και οι οµάδες που αντιπροσωπέυει 
έχουν έδρα στις πόλεις αυτές. Έτσι αρκεί τα καταστήµατα της να έχουν ένα δίκτυο 
ενηµέρωσης για κράτηση εισητηρίων και οι φίλαθλοι µπορούν να πάρουν τα εισητήρια από 
την πόλη που διεξάγεται ο αγώναε µόλις βρεθούν εκει. 
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  Όπως βλέπουµε και στον τρόπο πληρωµής υπάρχουν πολλοί διαφορετικοι 
τρόποι. Οι ξένες εταιρίες δέχονται πολλούς τρόπους πληρωµής και σε αντίθεση µε τις 
ελληνικές EcoCard και ταχυδροµικές επιταγές. 
  Η EcoCard είναι µία µορφή εικονικής διαδυκτιακής πιστωτικής κάρτας που 
είναι φτιαγµένη µονο για αγορές στο Internet. Έχει πιστωτικό όριο που λειτουργεί σαν 
χρεωστικό πάνω στο ποσό που καταθέτουµε σε έναν λογαριασµό. Έτσι ακόµη κι αν κάποιος 
κακόβουλος χρήστης αποκτήσει τον αριθµό µας δεν µπορεί να µας χρεώσει υπέρογκα. 
∆υστυχώς οι ελληνικές εταιρίες δείχνουν να αµελούν αυτόν τον τρόπο πληρωµής που είναι 
και ευχρηστος και απόλυτα ασφαλής και η χαµηλή πληροφόρηση του µέσου Έλληνα χρήστη 
δεν αποτελεί διακιολογία αφού µε ένα απλό link θα µπορούσε να πληροφορεί τον µελλοντικό 
πελάτη για την χρήση και τα πλεονεκτήµατα αυτής της µεθόδου. 
  Η πληρωµή µε ταχυδροµική επιταγή έιναι µία απλή λύση και απόλυτα 
αξιόπιστη. Το βασικό της πρόβληµα είναι πως αποτελεί έναν πολύ χρονοβόρο τρόπο 
πληρωµής πράγµα που σηµαίνει πως πρέπει να µπορεί κανείς να κλείσει τα εισητήρια αρκετό 
καιρό πρίν. Έτσι αφού όπως είδαµε και παραπάνω οι ελληνικές εταιρίες δεν µπορούν να 
προπωλούν µή εκδοµένα εισητήρια δεν γίενται να δεχτούν τέτοιο τρόπο πληρωµής. Άλλωστε 
και οι ξένες εταιρίες δέχονται τέτοια πληρωµή µόνο για µελλοντικά γεγονότα αφού το 
εισητήριο «κλέινει»πριν σταλεί η επιταγή. 
  Η αντικαταβολή είναι µία µέθοδος πληρωµής ασφαλής και απλή.Το 
πρόβληµε είναι ως η παράδοση πρεπει γίνει χέρι χέρι αφού αν το εισητήριο σταλεί µε το 
ταχυδροµείο µπορεί να καθυστερήσει. Επιπλέον οι περισσότεροι αγώνες είναι Κυριακή οπότε 
τα ταχυδροµεία είναι κλειστά. Έτσι µόνον οι εταιρίες που παρέχουν αποστολή µε κούριερ 
δίνουν την δυνατότητα πληρωµής µε αντικαταβολή κι αυτές είναι η Ticket Club και η Web 
Tickets. 
  Τέλος η πιστωτική κάρτα αν και δεν παρέχει την µέγιστη ασφάλεια είναι το 
πλέον διαδεδοµένο µέσο ηλεκτρονικών αγορών και υποστηρίζετε από τις περισσότερες 
εταιρίες. Το γιατί η ticket club δεν δεχετε πιστωτικές κάρτες παραµένει άγνωστο µιας και δεν 
απαιτεί ούτε ιδαίτερη υποδοµή ούτε ιδαίτερο κόστος. 
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  Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα βγάζουµε µερικά χρήσιµα 
συµπεράσµατα. Καταρχάς βλέπουµε πως µόνο οι ελληνικές σελίδες απαιτούν log in. Αυτό 
συµβαίνει πρωτίστοως για να νιώθει πιο ασφαλής ο χρήστης και κατα δεύτερο λόγο για 
λόγους καλύτερης λειτουργίας της επιχείρησης. Το log in είναι µία διαδικασία που απαιτεί 
χρόνο µόνον στην πρώτη εγγραφή της οπότε δεν µειώνει άµεσα την λειτουργικότητα του 
συστήµατος. 
  Αυτό που µειώνει κάθετα την λειτουργικότητα δεν είναι άλλο από των 
αριθµο σελίδων µέχρι την παραγγελία. Πρέπει να λάβουµε υπόψιν καταρχάς πως τα ξένα site 
έχουν πολύ µεγαλύτερο εύρος εισητηρίων και έτσι θα ήταν λογικό να απαιτούν µεγαλύτερη 
ενδοαναζήτηση. Όµως µόνον το Ticket Club  ξεπερνάει κάποια απ’αυτά και ας µην ξεχνάµε 
πως το Ticket Club όχι µ΄νον δεν περιέχει τόσες διαφορετικές κατηγορίες εισητηρίων αλλά 
δεν περιέχει ούτε όλες τις κατηγορίες που µπορει κανείς να βρει στα υποκαταστήµατα του 
στον διδαδυκτιακό του χώρο.Ούτε λόγος για τις έξι σελίδες του κρατικού Αθήνα 2004 που 
κουράζει αδικαιολόγητα τον χρήστη. 
 
  Τέλος τα προσωπικα στοιχεία ζητούνται πάντα για λόγους παράδοσης και 
αξιοπιστίας. Το Web Ticket είναι το µόνο που σε ένδειξη υπερβολικού ζήλου προστασίας 
προσωπικών δεδοµένων ζητάει µόνον διεύθυνση όταν θέλουµε να παραλάβουµε τα εισητήρια 
µας ταχυδροµικα ή µε κούριερ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο χρήστης παίρνει έναν κωδικό 
αγοραστή τον οποίο αναφέρει κατα την παραλαβή των εισητηρίων. Έτσι αν κάποιος κλείσει 
εισητήρια µε EcoCard (που έχει αριθµό κάρτας και password που επιβεβαιόνονται on line, 
καµία πληροφορία σχετικά µε όνοµα χρήστη ή κάποιο άλλο προσωπικό στοιχείο) µπορει να 
τα παραλάβει στα εκδοτήρια του γηπέδου απολύτως ανώνυµα. 



 
 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Όταν µιλάµε για συµπεράσµατα και µελλοντικές προτάσεις για έναν χώρο 

που έχει τόσο µεγάλη ιστορία και τόσο µεγάλη διάδοση στο εξωτερικό δεν µπορούµε παρα 
να επιλέξουµε τις καλύτερες από τις ήδη υπάρχουσες λύσεις. Η κοινωνία της πληροφορίας 
στην Ελλάδα όπως και στον υπόλοιπο κόσµο µεγαλώνει µέρα µε την µέρα και οι αποφάσεις 
µας πρέπει να είναι διορατικές και µε γνόµωνα τη µελλοντική κατάσταση της αγοράς, µιας 
και η σηµερινή µεταβάλλεται διαρκώς. 

Έτσι οι επιµέρους προτάσεις µας θα γίνουν σχετικά µε τις υπηρεσίες που θα 
πρέπει να παρέχει ένα site, τους τρόπους πληρωµής και αποστολής των εισητηρίων και τέλος 
να δηµιουργήσουµε µια σελίδα εύχρηστη λειτουργική και ασφαλή. 

Καλό θα ήταν το site να παρέχει διάφορα αθλητικά ήδη σχετικα µε την 
οµάδα που θα αγοράσουµε εισητήριο. Το κοινό της οµάδας είναι το target group της µπουτίκ 
της και είναι γεγονός κοινής ωφέλειας τόσο για την οµάδα όσο και για τις πωλήσεις του site. 
Επιπλέον προϊόντα παραπλήσια προς αθλητικούς σκοπούς θα µπορούσαν να προβληθούν ή 
να διαφηµιστούν οι εταιρίες παραγωγής τους, κάνοντας έτσι την δηµιουργία της σελίδας 
οικονοµικά αυτόνοµη και ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Όσον αφορά την πληρωµή και την διάθεση των εισητηρίων η λύση είναι 
απλή.To Web Tickets έχει κάνει πολλά βήµατα προόδου προς την κατεύθυνση της 
απλοποίησης των διαδικασιών για τον χρήστη.Η ιστοσελίδα µας πρέπει να δέχεται όλους 
τους τρόπους πληρωµής και να παρέχει επαρκή πληροφόρηση για τον καθένα απ’αυτούς 
στον χρήστη-πελάτη. Τέλος η διάθεση πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο βολικά για τον 
πελάτη. Κινήσεις της πολιτείας για αριθµιµένες θέσεις και ονοµαστικά εισητήρια ίσως 
µπορέσουν να επιτρέψουν την παραλαβή των εισητηρίων από το γκισέ του σταδίου. 

Όσον αφορά την ασφάλεια και την ευχρηστία του site οι λύσεις και οι 
προτάσεις είναι απλές και προφανείς.Η σελίδα πρέπει να ζητάει µόνον τα απαραίτητα 
στοιχεία που στην περίπτωση χρήσης EcoCard δεν είναι καν τα προσωπικά στοιχεία του 
χρήστη. Επιπλέον ο server πρέπει να διακρίνεται απο υψηλό bandwidth για να µπορεί να 
εξυπηρετεί άνετα τους πελάτες. Στο θέµα της ασφάλειας κάθε παραχώρηση είναι 
αναπόδεκτη. Το site πρέπει να τηρεί τους τελευταίους κώδικες ασφαλείας για να προστατεύει 
τόσο την τσέπη του πελάτη όσο και την φήµη της εταιρίας. 

 


