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1. ∆ες το Internet ως συµπλήρωµα 
 
3. Χρησιµοποίησε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στρατηγικά 
 
3. ∆ιαφήµισε την Internet παρουσία σου 
 
4. Πρόσφερε προστιθέµενη αξία. ∆ηµιούργησε λόγο στους πελάτες να σε 
ξαναεπισκεφθούν 
- κάτι µοναδικό 
- διαγωνισµό 
- κίνητρο 
- επίδειξη, έκθεση 
 
5. Ανέλυσε το περιεχόµενο  
 
6. Επαναχρησιµοποίησε υλικό & περιεχόµενο 
 
7. Σχεδίασε έχοντας υπόψη ότι θα είναι online 
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8. Προγραµµάτισε τακτικές αναθεωρήσεις 
 
9. Οργάνωσε για µεγάλο χρόνο 
 
10. Θέσε λογικούς στόχους 
 
 
 
1. Επισκόπηση της Επιχείρησης  
 (About, Welcome, Profile, Overview, Background) 
 
Εισαγωγική περιγραφή του σχεδίου µάρκετινγκ 
 
Ιστορικά της επιχείρησης 
 
E-mail αυτόµατης απάντησης 
 
Αυτόµατη υπογραφή για e-mail  µηνύµατα 
 
Slogan της επιχείρησης 
 
Σύντοµες σηµειώσεις για ανακοινώσεις 
 
 
* Ονόµατα της επιχείρησης  (… also referred to as ….)  
 
* Ηλικία    >>  (Founded in ….) 
 
* Τύπος   >>  (Description: ., Keywords:. 
 
 
Ορισµός Προϊόντος & Αγοράς 
 
Αναζήτηση για παρόµοιων µε τη δική σας  Eπιχειρήσεων 
      Προϊόντων 
      Υπηρεσιών 
 
Επιλογή µηχανής αναζήτησης ή καταλόγου 
 
Εισαγωγή λέξεων κλειδιών για την επιχείρησή σας, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, την 
βιοµηχανία 
 
Έρευνα των ανταγωνιστών 
 
 
Χρήση λέξεων κλειδιών σε: 



 
��Επιλογή κατηγορίας για λίστες προϊόντων & επιχειρήσεων σε δηµοσιεύσεις και 
καταλόγους του τοµέα της βιοµηχανίας 

 
��Εισαγωγή λέξεων κλειδιών στις Web σελίδες σας 
 
��Χρήση περιγραφών µε λέξεις κλειδιά για καταγραφή σε µηχανές αναζήτησης  
 
��Χρήση αναζητήσεων µε λέξεις κλειδιά για εύρεση των ανταγωνιστών στις µηχανές 
αναζήτησης 

 
��Χρήση αναζητήσεων µε λέξεις κλειδιά για εύρεση sites που θα µπορούσαν να 
ανταλλάξουν συνδέσµους µε σας 

 
 
2. Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Internet Αγοράς  
 
 
Ενεργητικό Internet Μάρκετινγκ, περιλαµβάνει συνεχή εκτέλεση διαρκούς 
προγράµµατος που δηµιουργεί και διατηρεί online εικόνα επιχείρησης 
 
Παθητικό Internet Μάρκετινγκ, περιλαµβάνει δραστηριότητες συγκέντρωσης 
πληροφοριών για την αγορά, τους ανταγωνιστές, τα νέα κτλ. 
 
Ποιοτικά δεδοµένα απο εταιρείες έρευνας που δηµοσκοπούν άτοµα µε διάφορους 
τρόπους (τηλεφωνικά, ταχυδροµικά, Email, Web, κτλ.) 
 
∆ηµογραφικές πληροφορίες για χρήστες Internet www.ora.com   www.mids.org 
 
info.isoc.org/infosvc/press    
 
www.cyberatlas.com 
 
 
3. Επικοινωνιακές Στρατηγικές Μάρκετινγκ 
 
Αντικείµενο: ένας στόχος που θα θέλατε να επιτύχετε µε το Internet Μάρκετινγκ Σχέδιο 
σας 
 
Στρατηγική: µια προσέγγιση για να πετύχετε τους Internet Μάρκετινγκ στόχους σας 
 
Τακτικές:  ενέργειες που θα κάνετε στη διάρκεια υλοποίησης του Internet Μάρκετινγκ 
προγράµµατός σας 
 
 

http://www.ora.com/
http://www.mids.org/
http://info.isoc.org/infosvc/press
http://www.cyberatlas.com/


Παράδειγµα #1 
 
Αντικείµενο: Απευθείας πωλήσεις στο Web 
 
Στρατηγική: Επιλεκτική µετατόπιση της επεξεργασία-εντολών-πληρωµής στο Web 
 
Τακτικές: Εγκατάσταση ολοκληρωµένης λειτουργίας επεξεργασία-εντολών-πληρωµής 
µέχρι τέλους Απριλίου 
 
 
 
Παράδειγµα #2 
 
Αντικείµενο: Αύξηση προβολής του προϊόντος σε παγκόσµιο επίπεδο 
 
Στρατηγική: Έκδοση πληροφοριών για το προϊόν στο Web  
 
Τακτικές: Μετατροπή όλων των εντύπων και δεδοµένων σε HTML µέχρι την άνοιξη 
 
 
Παράδειγµα #3 
 
Αντικείµενο: Εδραίωση ικανοποίησης πελατών 
 
Στρατηγική:Βελτίωση λειτουργιών εξυπηρέτησης πελατών 
 
Τακτικές: Εκπαίδευση προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών δύο βδοµάδες πριν την 
κυκλοφορία του προϊόντος 
 
 
Λανθασµένες αρχές µάρκετινγκ: 
 
• Αν έχεις χρήµατα κάνεις τα πάντα 
 
• Οποιαδήποτε Web site είναι καλύτερο από κανένα  

(> Worst of the Web) 
 
• Όλες οι ενέργειες Internet Μάρκετινγκ πρέπει να δηµιουργούν πωλήσεις  

(> δηµόσιες σχέσεις χτίζουν  φήµη) 
 
• Κύριο αντικείµενο του Internet Μάρκετινγκ σας είναι να αντιγράψετε το Web site 
του ανταγωνιστή σας 

 
• Αν ξέρεις τι ψάχνεις, µπορείς να το βρεις από µόνος σου στο Internet  

(> επαγγελµατική έρευνα) 
 



• Οι υπηρεσίες πληροφορικής πρέπει να είναι οι πρωταρχικές σου επαφές σε όλες τις 
προσπάθειες ανάπτυξης Internet  
(χρειάζονται και ειδικοί αγοράς, µάρκετινγκ) 

 
• Internet Μάρκετινγκ δίνει πιο γρήγορα αποτελέσµατα από το παραδοσιακό 

µάρκετινγκ (δεν βρίσκονται όλοι οι πελάτες στο Internet, προσωπική επαφή, 
πολιτικές) 

 
• Internet Μάρκετινγκ θα µπορούσε, µπορεί και θα αντικαταστήσει τα παραδοσιακά 

µέσα µάρκετινγκ 
 
• Οι αρχές του παραδοσιακού µάρκετινγκ µπορεί να εφαρµοστούν στο Internet 
Μάρκετινγκ 

 
 
4. Σχεδίαση του Προϋπολογισµού για  Internet Μάρκετινγκ 
 
 
��Εκτιµήσεις για κόστη υπηρεσιών Internet  και ανάπτυξη (περιλαµβάνουν έξοδα 
αναβαθµίσεων) 

 
��Εκτιµήσεις για αγορά, προσαρµογή και λειτουργία υπολογιστικών συστηµάτων 
 
��Λογιστικό Φύλλο µε τα κόστη για κάθε στοιχείο του Internet Μάρκετινγκ Σχεδίου 
 
��Εκτίµηση της επίδρασης του προγράµµατος Internet Μάρκετινγκ στα έξοδα σε άλλα 
παραδοσιακά µέσα 

 
Ο Προϋπολογισµός για Internet Μάρκετινγκ βασίζεται σε: 
 
��Τον προϋπολογισµό του περασµένου χρόνου για Internet Μάρκετινγκ 
 
��Ένα ποσοστό των πωλήσεων της επιχείρησης 
 
��Ένα ποσοστό του συνολικού προϋπολογισµού για µάρκετινγκ 
 
��Μια ανακατανοµή των χρηµάτων µάρκετινγκ 
 
��Τι ξοδεύουν άλλες παρόµοιες επιχειρήσεις  
 
��∆ηµιουργία αποτελεσµατικής οnline παρουσίας 
 
��Ένα βαθµωτό πλάνο µε µετρήσιµα αποτελέσµατα 
 
 
5. ∆ηµιουργία Οµάδας Εργασίας για Internet Μάρκετινγκ 



 
Α) Ανάπτυξη µέσα στην επιχείρηση,  
• Πρόσληψη προσωπικού 
• Υπηρεσία Πληροφορικής της Επιχείρησης 
 
Β) Ανάπτυξη έξω από την επιχείρηση 
• Εργολάβοι 
• Παροχείς Υπηρεσιών Internet 
• Γραφεία Internet Μάρκετινγκ 
• Γραφίστες 
• Web σχεδιαστές:  

Σελίδα Παρουσίας 
Μικρή επιχείρηση (µε δυνατότητα παραγγελίας, 

 10-20 σελίδες) 
 Νοητός Κατάλογος (30-40 σελίδες) 
 Πλήρες Σχέδιο 
 
6.  Υλοποίηση 
 
Τρόποι Ολοκλήρωσης Internet & Παραδοσιακού Μάρκετινγκ: 
 
��Ενσωµάτωση του Internet στις µάρκετινγκ επικοινωνίες σου 
 
��Ενσωµάτωση των µάρκετινγκ επικοινωνιών σου στο Internet 
 
1) Σχεδίαση ∆ιαφηµιστικών Εκστρατειών & Απευθείας-Ταχυδροµείου 
 
2) Χρήση συνοδευτικού υλικού και εντύπων για πωλήσεις 
 
3) Ανάπτυξη Εταιρικής Ταυτότητας 
 
4) Έρευνα Αγοράς 
 
5) Εκτέλεση Προγραµµάτων ∆ηµοσίων Σχέσεων &  
Προώθησης 
 
6) Χρήση Λειτουργιών Υποστήριξης Πωλήσεων 
 
7) Σχεδίαση Εκθέσεων 
 
8) Έναρξη Προγράµµατος Internet Μάρκετινγκ 
 
 
6.1) Σχεδίαση ∆ιαφηµιστικών Εκστρατειών & Απευθείας-Ταχυδροµείου 
 
• σύντοµη περιγραφή για κάθε έξοδο διαφήµισης 



 
• επιχειρήµατα για επιλογή των διαφηµιστικών προγραµµάτων 
 
• συζήτηση για το πως κάθε ενέργεια σχετίζεται µε το όλο πρόγραµµα σας 
 
• εκτίµηση της επίπτωσης της Internet διαφήµισης στην παραδοσιακή σας διαφήµιση 
 
ad banners: µικρά γραφικά στοιχεία που τοποθετούνται στις σελίδες Web (ψηλά ή 
χαµηλά), π.χ. 400*400 pixels 
 
hyperlinked banner: επιπλέον σύνδεσµο στο Web site Του διαφηµιζόµενου 
 
clickthrough ratios: αναλογία αριθµού επισκέψεων από το banner στο  Web site σας, π.χ. 
12:78 σηµαίνει ότι 12 χρήστες clicked on the banner απο τους 78 που το είδαν. 
www.linkexchange.com/reports διατηρεί στατιστικά για τα µέλη της, π.χ. 
καταγράψαµε 4322 επισκέψεις στο Web site σας 
∆ιαφηµιστήκατε 2161 φορές σε άλλα sites 
Λάβατε 31 επισκέψεις µέσω του banner 
Η  τελική αναλογία έκθεσής σας είναι: 69:7:1 
 
clickstreams: το µονοπάτι που ο χρήστηςακολούθησε στην εξερεύνηση του Web site 
(καθώς επίσης και ο χρόνος που ξόδεψε σε κάθε σελίδα, το επόµενο Web site  που 
επισκέφθηκε) 
 
επικεφαλίδες σε ηλεκτρονική λίστα συζητήσεων 
 
δωρεάν ή χαµηλού κόστους online διαφήµιση: 
 
• ∆ηµιουργία σύντοµου αρχείου µε πληροφορίες σε ASCII για χρήση από σύστηµα 

email  ή αυτόµατης απάντησης email 
 
• Επαφή µε Webmasters για ανταλλαγή συνδέσµων 
 
• Επιδότηση ή διαφήµιση σε ηλεκτρονικές λίστες που διαχειρίζονται από την 
επιχείρηση σας 

 
• Ανταλλαγή συνδέσµων ή συµµετοχή σε κατάλογο ανταλλαγής συνδέσµων & banners 
 
• Ανταλλαγή επιδοτήσεων ή διαφηµιστικού χώρου µε συνεργαζόµενες επιχειρήσεις 
 
• Ενσωµάτωση διαφηµίσεων (banners, κυλιώµενο κείµενο κτλ) στο Web site σας 
 
 
online διαφήµιση κόστη: 
 
• κόστος δηµιουργίας banner 

http://www.linkexchange.com/reports


 
• κόστος επιδότησης ή διαφήµισης σε ηλεκτρονικές λίστες συζητήσεων  
 
• κόστος δηµιουργίας & διανοµής λογισµικού σε δισκέτες για προώθηση του Web site 
σας 

 
 
Σκουπίδια στο Internet 
 
Σύγκριση διαφηµιστικών τιµολογίων: 
www.webtrack.com/sponsors/sponsors.html 
www.sisoftware.com 
 
 
Πώληση ∆ιαφήµισης στο Web 
 
Ειδικοί ∆ιαφήµισης 
• Εντυπα αντικείµενα σαν δώρα για πελάτες  
• Χρηστικά αντικείµενα µεγάλης διάρκειας ζωής παρά παιχνίδια 
• ∆ώρα, έπαθλα, λαχνοί σε επισκέπτες εκθέσεων 
• Βραβεία που κερδίζει επισκέπτης αφού παρακολουθήσει µια παρουσίαση ή 
συµπληρώσει µια φόρµα 

 
Απευθείας Ταχυδροµείο  
• Μπλοκάρισµα ηλεκτρονικών µηνυµάτων από κάποιες διευθύνσεις 
• Απρόσκλητο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
• Ηλεκτρονικές λίστες για οµαδικό ταχυσδροµείο 
• Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µόνο σε ενδιαφερόµενους παραλήπτες 

www.netcreations.com/postdirect/ 
 
 
Συµβουλή: 
 
• Χτίσιµο προσωπικής σχέσης & αξιοσέβαστης Internet παρουσίας πρώτα 
 
• Ερώτηση για επιθυµητό τρόπο επαφής απο πελάτη και τήρησή του 
 
• Εθελοντική προσφορά απο πελάτη της email διεύθυνσής του, προσφορά κινήτρων: 
δώρα, πρόσβαση σε περιοχή του Web site προστατευµένη µε κωδικό 

 
• Αρχικό ηλεκτρονικό µήνυµα όσο πιο σύντοµο γίνεται 
 
• Μη πρόσθεση χρήστη σε λίστα µόνο επειδή ζήτησε πληροφορίες 
 
• Προσφορά δυνατότητας σε παραλήπτη να ανακτήσει περισσότερες πληροφορίες 

http://www.webtrack.com/sponsors/sponsors.html
http://www.sisoftware.com/
http://www.netcreations.com/postdirect/


 
• Υπενθύµηση σε παραλήπτη τρόπου διαγραφής απο λίστα 
 
• Μη πώληση, ανταλλαγή κτλ. ηλεκτρονικών διευθύνσεων χωρίς συγκατάθεση 
χρηστών 

 
 
6. 2)  Χρήση Συνοδευτικού Υλικού / Έντυπα Πωλήσεων 
 
 
δυνατότητα επιλογών για την απόκτηση των πληροφοριακών εντύπων σου σε διάφορες 
µορφές 
 
διαλογική επίδειξη µε χρήση ήχου & βίντεο 
 
µετατροπή εντύπων σε HTML, PDF, PS, … 
 
δυνατότητα αναζήτησης σε ολόκληρη τη βάση δεδοµένων στο Web 
 
��Ενσωµάτωση του Internet στο Συνοδευτικό Υλικό 
 
��Ενσωµάτωση του Συνοδευτικού Υλικού στο Internet 
 
 
Επιχειρήµατα για δηµοσίευση των εντύπων στο Web: 
 
• Μείωση κόστους εκτυπώσεων 
 
• Μείωση ταχυδροµικού κόστους 
 
• Πλατύτερη γεωγραφική διανοµή 
 
• Πρόσθετες δυνατότητες αναζήτησης 
 
• Εκτεταµένο περιεχόµενο 
 
• ∆υνατότητες παρουσίασης προϊόντων 
-   downloadable S/W demos 
- screen captures of S/W 
- slide shows simulation (των χαρακτηριστικών των προϊόντων) 
- online contests (στη γνώση των προϊόντων µεταξύ των επισκεπτών) 
 
 
Τι είδους έντυπα να δηµοσιεύσεις στο Web: 
 
• Ετήσιες Αναφορές 



 
• Σηµειώσεις εφαρµογών 
 
• Οδηγοί χρήσης 
 
• ∆ιαφηµιστικά 
 
• Βιβλία δεδοµένων 
 
• Κατάλογοι προϊόντων 
 
 
Μην δηµοσιεύεις κάτι στο Web που δεν θέλεις να το δεί κάποιος 
 
Password – περιορισµένη πρόσβαση για   
 
��Συγγραφείς 
 
��Κατεγραµµένους χρήστες 
 
��Πελάτες 
 
 
Καταγραφή της βιβλιογραφίας της επιχείρησής σου σε πίνακα: 
 
��Τίτλος εντύπου 
 
��Περιγραφή 
 
��Μορφή συγγραφής (π.χ. HTML, ASCII, PDF, PS, FTP) 
 
��Αριθµός σελίδων κειµένου (π.χ. 16 σελίδες) 
 
��Γραφικά (π.χ. 2* 35mm slides, 4* 4X5 διαφάνειες, 8* έγχρωµες 8Χ10 φωτογραφίες) 
 
��Εκτίµηση κόστους µετατροπής (π.χ. 16 σελίδες * $25 + 14 scans *$12) 
 
��Πρόσθετα (π.χ. videoclips) 
 
��Κόστος πρόσθετων (π.χ. 7 audioclips * $35 + 3 videoclips *$65) 
 
��Τόπος αποθήκευσης 
 
��Online τόπος 
 
��Αρµοδιότητες 



 
��Ηµεροµηνία έναρξης 
 
��Ηµεροµηνία ανανέωσης 
 
 
6. 3) Ανάπτυξη Εταιρικής Ταυτότητας 
 
 
συνεπές µήνυµα (slogan, logo, nickname, …) 
 
Ιδιοκτησία Domain Name & Θέµατα Εµπορικών Θεµάτων 
 
��∆ηµιουργία δικού σου Domain Name  (κόστος ?) 

(πιθανώς, εγγραφή πολλών διαφορετικών παραλαγών του ονόµατος της επιχείρησής 
σου) 

 
��Καθιέρωση φορµών για εµφάνιση ηλ. διευθύνσεων, & urls 
σε κάρτες, φακέλους, χαρτιά, γράµµατα, έντυπα, ανακοινώσεις στον τύπο κτλ. 

 
��Πληροφορίες επαφής  
 
��Αρχείο υπογραφής (οµοιόµορφη εµφάνιση όλων των µηνυµάτων που φεύγουν απο 
την επιχείρηση) 

 
��Logo (µικρό ώστε να φορτώνετε γρήγορα και να µην αποσπά την προσοχή) 
 
 
6. 4) Έρευνα Αγοράς στο Ιντερνετ 
 
Πλεονεκτήµατα: 
 
• Ταχύτερη ανάπτυξη από τυπωµένη δηµοσίευση 
 
• Τεράστιο ποσό δωρεάν πληροφορίας 
 
• Οµοιόµορφη πρόσβαση σε πολλές πηγές παγκόσµια µε τη µια 
 
 
Μειονεκτήµατα: 
 
• Ξεπερασµένοι (ληγµένοι) σύνδεσµοι σε Online πόρους 
 
• ∆ωρεάν – Εισητήριο (ασυνέπεια & ανακρίβεια) 
 
• Προβήµατα εξυπηρέτησης & πρόσβασης 



 
 
Πόροι: 
 
• Mailbot διευθύνσεις:  αυτόµατη απάντηση σε ηλ. αίτηση 
 
• Οµάδες Νέων   
www.reference.com (δυνατότητα αναζήτησης πληροφορίας σε 16 000 οµάδες νέων & 
ηλ. λίστες) 
 
www.dejanews.com (βοήθεια για εντοπισµό συζητήσεων µε λέξεις-κλειδιά, ηλ. 
διευθύνσεις, οµάδες νέων κτλ) 
 
• Ηλ. Λίστες 
www.webcom.com/teddy/listserv.html 
www.liszt.com/ 
www.nova.edu/Inter-Links/cgi-bin/lists 
www.bayne.com/wolfBayne/htmarcom/mktglist.html 
www.newsoft.com/internet/paml/ 
www.tile.net/tile/listserv/index.html 
 
• FTP sites 
 
 
• Ενοποιηµένες αναζητήσεις 
www.infomkt.ibm.com   IBM Infomarket 
www.starthere.com    StartHere 
www.beaucoup.com/formengs.html  Beaucoup 
www.mcp.com/superseek   Info Superlibrary 
www.llnl.gov/llnl/lists/listsl.html  ILLNL List of Lists 
www.nlightn.com    Nlightn 
www.netins.net/showcase/nwc-iowa/  SearchIt 
www.cs.colostate.edu/~dreiling/smartform.html  SavySearch 
www.albany.net/allinone/   All-in-One 
 
 
• Κατάλογοι επιχειρήσεων 
www.tollfree.att.net/dir800   AT&T Toll-free 
www.bbb.org/council/main/index.html Better Business Bureau 
www.tibd.com     Catalogue of Business  
 
 
• Νέα 
www.image.dek/~knudsor/en  Electr. Newstand 
www.cnn.com/SEARCH/index.html CNN 
167.8.29.8/plweb-cgi/ixact.pl  USA Today 
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http://www.bbb.org/council/main/index.html
http://www.tibd.com/
http://www.image.dek/~knudsor/en
http://www.cnn.com/SEARCH/index.html
http://167.8.29.8/plweb-cgi/ixact.pl


 
 
• Έρευνα αγοράς 
www.anywhereonline.com/   ANYwhere 
www.asiresearch.com/links/mrlinks.htm Market Research 
www.findsvp.com/findsvp/bestfnds.html FIND/SVP’s 
 
 
Χρηµατο-οικονοµικές πληροφορίες 
www.zanax.com/iponet 
www.netipomonitor.com 
 
 
Προβλήµατα έρευνας αγοράς µε ηλ. ταχυδροµείο: 
��Το αγνοείς 
��Πρόσβαση µόνο σε όσους είναι online 
��∆υσκολία προσδιορισµού ταυτότητας 
 
 
S/W για έρευνα αγοράς www.decisive.com 
 
 
6. 5) Εκτέλεση Προγραµµάτων ∆ηµοσίων Σχέσεων &  
Προώθησης 
 
 
∆ιαρκής παρακολούθηση του Web, ηλ. λιστών, οµάδων νέων κτλ. 
 
Μη φιλτράρισµα της πληροφορίας απο ενδιάµεση (π.χ. συντάκτη εφηµερίδας): 
��Μη-νοθευµένη πληροφορία, µη παρανόηση 
��Μη-διαπιστευµένη, µικρότερο κύρος 
 
Προσοχή: η πληροφορία µένει για πάντα 
 
∆ηµιουργία προσωπικής σχέσης µε συντάκτες που καλύπτουν θέµατα της 
περιοχής/αγοράς/τοµέα σου 
 
Ανακοινώσεις νέων στο Web (ίσως µε µια µικρή ηθεληµένη καθυστέρηση για να δώσεις 
αποκλειστική πληροφορία σε τύπο)  
 
∆υνατότητα αναζήτησης στο Web site σου 
 
∆είξε την εκτίµησή σου για δηµοσιεύσεις σχετικά µε την επιχείρησή σου (σύνδεσµοι σε 
δηµοσιεύσεις, έντυπα ) 
 
 

http://www.anywhereonline.com/
http://www.asiresearch.com/links/mrlinks.htm
http://www.findsvp.com/findsvp/bestfnds.html
http://www.zanax.com/iponet
http://www.netipomonitor.com/
http://www.decisive.com/


Κατάλογοι Μέσων, Υπηρεσίες Ταχυδροµείου & Αποδελτίωσης Τύπου: 
 
www.webcom/shambhu/acmd/home.html 3000 εφηµερίδες, ραδιο, TV κολλεγίων 
www.baconsinfo.com 
www.burrelles.com 
www.lucepress.com 
www.mediamap.com 
www.pressaccess.com 
www.srds.com 
 
 
6.6) Χρήση Λειτουργιών Υποστήριξης Πωλήσεων 
 
εµφάνιση της Ιντερνετ διεύθυνσης σε διαφηµιστικά δώρα,  
 
βελτίωση υπηρεσιών προς τον πελάτη, µεταπωλήσεις, απευθείας πωλήσεις, τεχνική 
υποστήριξη µέσω Ιντερνετ 
 
ενσωµάτωση βιβλιογραφίας τεχνικής υποστήριξης (π.χ. χαρακτηριστικά προϊόντων, 
παραδείγµατα, εκπαιδευτικό υλικό) στο Web και δηµοσιοποίηση του 
 
Ηλ. Ταχυδροµείο αυτόµατης απάντησης  
(Autoresponders/ Mailbots)  
 
��διαφήµιση χρήση διαφορετικών mailbots για κάθε διαφήµιση σε διαφορετικό µέσο 
ώστε να ξέρουµε αποτελεσµατικότητα 

 
��συνοδευτικό υλικό χρήση mailbots για κάθε κατάλογο ώστε να δίνει τιµές για 
προϊόντα ανά κατηγορία 

 
��έρευνα αγοράς 
 
��δηµόσιες σχέσεις ανακοινώσεις στον τύπο 
 
��υποστήριξη πωλήσεων ενηµέρωση λιστών διανοµέων, µεταπωλητών 
 
��εκθέσεις 
 
 
Παραγγελίες µέσω Ιντερνετ 
 
Ασφάλεια 
 
Check Free Co  www.checkfree.com 
 
CyberCash  www.cybercash.com 

http://www.webcom/shambhu/acmd/home.html
http://www.baconsinfo.com/
http://www.burrelles.com/
http://www.lucepress.com/
http://www.mediamap.com/
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http://www.checkfree.com/
http://www.cybercash.com/


 
DigiCash  www.digicash.com 
 
FirstVirtual  www.fv.com 
 
NetCash  www.netbank.com/ñetcash/ 
 
 
 
 
6. 7) Σχεδίαση Παρουσίας σε Εκθέσεις/ Συνέδρια 
 
εκτύπωση της Ιντερνετ διεύθυνσης σε µπλουζάκια, στυλό, κάρτες, καρέκλες, µοκέτες, 
κτλ. 
 
υπολογιστές συνδεδεµένοι στο Web site σας για τους επισκέπτες 
 
Trade Show Central   
 www.tscentral.com/html/tsc-search.html  περιγράφει 10000 εκθέσεις 
 
EXPOguide www.expoguide.com/ 
δυνατότητα αναζήτησης στα περιεχόµενά του 
 
 
∆ιαχείριση συµµετοχής σε έκθεση απο προσωπικό σας ή απο ειδικούς επαγγελµατίες 
www.condit.com/CoolJobs.html 
 
 
∆ιαµονή & ταξίδι  www.travelocity.com 
 

www.vacationweb.com/alv-nrb/ 
 
 
Εκθεσιακοί χώροι  www.gwcc.com 
 
 
Συµβουλές για συµµετοχή σε εκθέσεις 
 
The Exhibitors Network  www.exhibitornet.com 
 
Trade Show Exhibitors Assoc.  www.ieabbs.org 
 
 
 
∆ηµοσιοποίηση συµµετοχής σε έκθεση 
 

http://www.digicash.com/
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http://www.netbank.com/netcash/
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Νοητές Εκθέσεις 
 
 
 
6. 8) Έναρξη Προγράµµατος Internet Μάρκετινγκ 
 
Χρονοπρογραµµατισµός δραστηριοτήτων 
 
 
Επαναλαµβανόµενες ενέργειες:  
έλεγχος Web statistical log  
έλεγχος Mailbot filter log 
καθηµερινή παρακολούθηση ηλ. ταχυδροµείου   
ενηµέρωση Web σελίδων 
 
Ανάγνωση Οµάδων Νέων www.dejanews.com 
 
Ανάγνωση Ηλ. Λιστών www.neosoft.com/internet/paml 
 

www.bayne.com/wolfBayne/htmarcom/mktglist.html 
 
 
Προώθηση της URL σας 
 
∆ήλωση σε µηχανές αναζήτησης & καταλόγους: 
 
1. Απευθείας  
 
2. Μέσω site οµαδοποιηµένων ανακοινώσεων 
 Submit It!  www.submit-it.com 
 123RegisterMe! www.123registerme.com 
 
3. Ανάθεση σε ειδικό  The PostMaster www.netcreations.com/postmaster 
 

WebPromoter   www.webpromote.com 
 
 
Ανταλλαγή Συνδέσµων 
 
Ενηµέρωση Υπηρεσιών Παροχής Ιντερνετ 
 
Ενηµέρωση συντακτών σε τύπο 
 
 
7.  Μέτρηση των Αποτελεσµάτων   του Ιντερνετ Μάρκετινγκ 

http://www.dejanews.com/
http://www.neosoft.com/internet/paml
http://www.bayne.com/wolfBayne/htmarcom/mktglist.html
http://www.submit-it.com/
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http://www.webpromote.com/


 
Πωλήσεις 
 
Στις ∆ηµόσιες Σχέσεις, η αποτελεσµατικότητα µετριέται µε τον αριθµό των επισκέψεων 
στις σελίδες σας 
(οι µετρήσεις µπορεί να γίνουν είτε από το προσωπικό σας 
είτε από εξωτερική εταιρεία) 
 
αριθµός επισκέψεων 
σελίδες µε λίγες επισκέψεις θα µπορούσαν να ξανασχεδιαστούν, διαγραφούν κτλ. 
 
σελίδες µε πολλές επισκέψεις θα µπορούσαν να αναλυθούν για τα αίτια της επιτυχίας 
τους 
 
ερωτήµατα: 
ποιός είναι ο επισκέπτης? 
σας επισκέπτονταο αυτοί που θέλετε? 
πως η σχεδίαση του site βοήθησε τον επισκέπτη? 
διεθνής πρόσβαση? (domain, χώρα) 
 
Clickstream-analysis  µονοπάτι επισκέπτη στο site 
 
 
 
Log-analysis 
 
Net.Analysis 
 
www.interse.com 
 
www.webtrends.com/PRODUCTS/WEBTREND/REPORTS/intra.html 
 
www.delahaye.com/polit_gif.html 
 
www.internet-audit.com/faq.html 
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