


Το Ελληνικό Internet 

Internet Users in Greece (2020)
•here were 8.30 million internet users in Greece in January 2020.
•increased by 304 thousand (+3.8%) between 2019 and 2020.
•Internet penetration in Greece stood at 79% in January 2020.

Social media users in Greece
•There were 6.20 million social media users in Greece in January 2020.
• increased by 295 thousand (+5.0%) between April 2019 and January 2020.
•Social media penetration in Greece stood at 59% in January 2020.



ΝΕΑ ΓΛΩΣΣΑ 

viral, memes, tag, post, 
buzz, hashtag, sticky, 
reach, likes, lol, yolo

Ο λεξικός θησαυρός του κώδικα επικοινωνίας, της κοινωνίας της «Τεχνόπολης»



ΠΗΓΗ: Reuters Institute Digital News Report 2017 Nic Newman with Richard Fletcher, Antonis Kalogeropoulos, David A. L. Levy and Rasmus Kleis Nielsen



The Social Revolution            
What should you do 

7K - 8K
Οι χρήστες στα Γρεβενά 

2.000
Από 45-54 ετών

Keep the conversation going!

900
΄Πάνω από 55 ετών

20% ζουν μόνοι τους 
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The Social Revolution            
What should you do 

7K - 8K
Οι χρήστες στα Γρεβενά 

2.500-3.000
Από 18-33 ετών

Keep the conversation going!

43% 
Γυναίκες 

9% αρραβωνιασμένοι 
18% σε σχέση 
55% Παντρεμένοι



The Social Revolution

Τα Social Media ήρθαν για 
να μείνουν…

Κοστίζει ακριβότερα να 
μείνεις έξω από την 

συζήτηση!

Google your business..
ή θα ελέγξεις την συζήτηση ή θα σε παρασύρει



Εισαγωγή στο Marketing

Μια ΠΛΑΤΕΙΑ….



https://conversationprism.com/

https://conversationprism.com/


“Να είστε χρήσιμοι”

Pull not Push 
Εστιάστε  στην εξυπηρέτηση και 
υποστήριξη των ανθρώπων. 

Να είναι όλα απλά και κατανοητά 
Όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα τόσο αυξάνεται η πιθανότητα 
να κάνει Bounce και να μην ξαναγυρίσει ο χρήστης 



French, J., Gordon R. (2015). Strategic Social Marketing. Sage Publications

1. Αν δεν τους υποκινήστε δεν θα προσπαθήσουν 
2. Αν βάλετε πολύπλοκες επιλογές δεν θα ακολουθήσουν
3. Αν δείχνετε δίκαιοι και ηθικοί αυξάνεται η πιθανότητα να σας ακολουθήσουν
4. Αν πλαισιώσετε σωστά το μήνυμα θα αυξήστε πιθανότητες για δράση 
5. Προτιμούν να πάρουν κάτι σήμερα και να πληρώσουν αργότερα  
6. Έλκονται περισσότερο από την πιθανότητα απώλειας αρκεί να νιώθουν ότι κάτι τους 

ανήκει 

Τι σημαίνει αυτό για εσάς:

Συμπεριφορικη οικονομικη



94%
Οι σημερινοί χρήστες είναι εξυπνότεροι 
καλύτερα ενημερωμένοι και πιο Tech Savvy

Μην πουλάς γιατί δεν αγοράζουν - Χτίσε σχέσεις  

Δηλώνουν ότι έκοψαν επικοινωνία με 
καποια εταιρεία γιατί λαμβάναν 
άσχετα προωθητικά μηνύματα 

Go Inbound

77% 
of consumers shared positive 
experiences with their friends or on 
social media and review sites



Communication 101

Αν γίνετε χρήσιμοι και εξυπηρετήσετε το κοινό, αυτό θα επιστρέψει. 
Στην εποχή των social media θα επιστρέψει με τους φίλους του

Έχεις κάτι να πεις κάτι νέο που αξίζει να ακουστεί, 

θα διαδοθεί 
Έχεις κάτι κοινότυπο και δεδομένο 

Θα κοστίσει 



Η Δύναμη έχει μεταφερθεί τους Καταναλωτές 

Social Media is social, 
but is not, media 
Peter Economides, 
Global Brand Strategist 

Οι Δημοσιογράφοι τα Μέσα & οι Marketers σήμερα πρέπει να ανταγωνιστούν την συλλογική δύναμη των καταναλωτών 

Brand Hijack



Its all about
EXCHANGE

Benefits >  Costs = Value

And Trust!

Benefits
Costs 

Τα Ελληνικά προϊόντα έχουν χτίσει την εμπιστοσύνη 



• Μου αρέσει αυτό το άτομο μου ταιριάζει;
• Γνωρίζει την δουλειά του; 
• Μου δημιουργεί αίσθηση εμπιστοσύνης; είναι τίμιος 

επαγγελματίας;
• Θα αντιμετωπίσει το ζήτημα με άξονα το δικό μου 

συμφέρον; Θα μου προτείνει ειλικρινή λύση;
• Περιμένω να είσαι απολυτά ηθικός μαζί μου

Ερευνα σε 5.000 καταναλωτές για τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την 
απόφαση Αγοράς. Ιεραρχικά:
1. Eμπιστοσύνη 
2. Ποιότητα 
3. Τιμή 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Τι αναρωτιέται ο πελάτης 



Made in Greece has got quality, Authenticity & 
Respect. Only Greeks don’t know it  





Το Παράδοξο 

Τοπικά προιοντα
About 178,000 results (0.48 seconds)

Ελληνικα προιοντα
About 554,000 results (0.51 seconds)

Greek Products 
About 144,000,000 results (0.63 seconds)

Local Products 
About 1,130,000,000 results (0.70 seconds)

Eλλάδα Eξωτερικό



Κατανοώντας την επιστήμη μπορούμε 
να προβλέψουμε τι θα κάνουν και πως 
θα συμπεριφερθούν οι άνθρωποι 

Kelling, George; Coles, Catherine (1997), Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities, ISBN 978-0-684-83738-3.

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-684-83738-3


Which Way to Spring Break





Κοινωνική 
Απόδειξη 

Social Proof 



Goldstein, Noah; Cialdini, R.B.; and Griskevicius, Vladas. (2008). “A room with 

26% ανταποκρίθηκαν 
Όταν το μήνυμα διαμορφώθηκε αναφέροντας 
ότι η πλειοψηφία επαναχρησιμοποιεί τις 
πετσέτες, 

33% ανταποκρίθηκαν 
Όταν έγινε πιο συγκεκριμένο το μήνυμα π.χ. 
οι περισσότεροι σε αυτό το δωμάτιο 
χρησιμοποιούν ξανα τις πετσέτες, αυξήθηκε



#1 Cited environmental reasons to encourage visitors to 
reuse their towels  
#2 Said the hotel would donate a portion of end-of-year 
laundry savings to an environmental cause  
#3 Said the hotel had already given a donation and asked: 
“Will you please join us?”  
#4 Said the majority of guests reused their towels at least 
once during their stay 

reused towels per request: 
Sign #1: 38% 
Sign #2: 36%  
Sign #3: 46%  
Sign #4: 48% 



Προδιάθεση
Priming 



Ποια είναι η τιμή που θα 
ήσασταν ικανοποιημένοι 
για μια μερίδα φαγητό σε 
αυτή τη ταβέρνα;

7,00 9,00 11,00



Σε αυτό το εστιατόριο;

7,00 11,00 15,00



Ποιο είναι πιο νόστιμο; 

Α) Γιουβέτσι 

Β) Γουβέτσι με μοσχαράκι 
κασπυρωτό κριθαράκι Ημαθίας σε  
τσιγαριστή σάλτσα κόκκινης 
ντομάτας και αλάτι ημαλαίων, 
γαρνιρισμένο με ….. 



Μικρό
3€

Μεγάλο 
7€

DECOYS 



DECOYS 

Μικρό 200g
3€

Μεγάλο 700g
7€Μεσαίο 280g

6,5€



Το παράδοξο της επιλογής: Εχει παρατηρηθεί ότι οσο
περισσότερες οι επιλογές τόσο λιγότερη η κατανάλωση 

Ένα μικρό και στοχευμένο μενού αυξάνει την 
κατανάλωση. 

Decision Paralysis/ Fatique





Έλειψη (Scarcity) Αληθινή ή Αντιληπτέα

Psychological Reactance Theory – threat to our personal freedom

Επιθυμούμε περισσότερο πράγματα που είναι σε έλλειψη, η περιορισμένη διαθεσιμότητα



Εμπορική χρήση της «έλλειψης» 



Εμπορική χρήση της «έλλειψης» 



E-mail: lskerletopoulos@gmail.com 

LinkedIn:  /in/lskerletopoulos

Twitter :  @Skerletopoulos

www.social-marketing.gr

Leonidas Skerletopoulos
Marketing, Communications & Behaviour Change Specialist 

http://www.social-marketing.gr/
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