
Εξατομίκευση (personalization)
Η κρίσιμη παράμετρος της ψηφιακής εποχής
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Θέματα εισήγησης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Τι είναι η εξατομίκευκευση.

2. Η εξατομίκευση στο μάρκετινγκ και τα κοινωνικά δίκτυα.

3. Η γνώμη των καταναλωτών για την εξατομίκευση και η 

στάση των επιχειρήσεων.

4. Η γνώμη των καταναλωτών για την εξατομίκευση στην 

διαφήμιση γενικά και στα κοινωνικά δίκτυα γενικότερα.

5. Συμπεράσματα.

6. Ερωτήσεις/ Απαντήσεις – Συζήτηση.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Τι είναι η εξατομίκευση (personalization)
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1.1 Jeff Bezos, personalization
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1.2 Τι είναι η εξατομίκευση στην επικοινωνία 

Εξατομίκευση (personalization), 

στην επικοινωνία είναι η 

αυτοματοποιημένη προσαρμογή ενός 

μηνύματος με πολλούς αποδέκτες 

(δεκάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια, 

κλπ.) στα χαρακτηριστικά κάθε ενός 

αποδέκτη του (π.χ. στο 

ονοματεπώνυμο), και τις επιθυμίες

του, και με τέτοιο τρόπο ώστε να 

φαίνεται ότι το μήνυμα είναι 

μοναδικό, δηλαδή ότι κάθε ένα 

μήνυμα έχει δημιουργηθεί για τον 

συγκεκριμένο αποδέκτη. 

Όταν η διαδικασία εξατομίκευσης δεν 

προσαρμόζει το μήνυμα σωστά στα 

μοναδικά χαρακτηριστικά του 

αποδέκτη, τότε το επίπεδο της 

αξιοπιστίας του μηνύματος μειώνεται 

(bulk messages). 
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1.3 Τι είναι η εξατομίκευση 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Το μάρκετινγκ και η εξατομίκευση
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2.1 Το Μάρκετινγκ

Αγορά/ 
Πολιτικές, κοινωνικές & 

οικονομικές τάσεις, τάσεις στη 
συμπεριφορά καταναλωτών

Εταιρία/ 
Ιστορία/ Όραμα/ Φιλοσοφία

Ανταγωνισμός

Μείγμα μάρκετινγκ

Product / Service
Υπηρεσίες 

Price 
Τιμολόγηση 

Place / 
Διανομή

Promotion  
Προώθηση

Αξιολόγηση / Διορθωτικές ενέργειες

Στρατηγική / 
Τμηματοποίηση /

Στοχοθεσία (στόχευση) / 
Τακτικές

1

2

3

4

5

1 2 3 4
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2.2 Το Μάρκετινγκ και η εξατομίκευση

Αγορά/ 
Πολιτικές, κοινωνικές & 

οικονομικές τάσεις, τάσεις στη 
συμπεριφορά καταναλωτών

Εταιρία/ 
Ιστορία/ Όραμα/ Φιλοσοφία

Ανταγωνισμός

Μείγμα μάρκετινγκ

Product / Service
Υπηρεσίες 

Price 
Τιμολόγηση 

Place / 
Διανομή

Promotion  
Προώθηση

Αξιολόγηση / Διορθωτικές ενέργειες

Στρατηγική / 
Τμηματοποίηση /

Στοχοθεσία (στόχευση) / 
Τακτικές

1

2

3

4

5

1 2 3 4
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2.2 Το Μάρκετινγκ και η εξατομίκευση

Μείγμα μάρκετινγκ

Product / Service
Υπηρεσίες 

Price 
Τιμολόγηση 

Place / 
Διανομή

Promotion  
Προώθηση

Στρατηγική / 
Τμηματοποίηση /

Στοχοθεσία (στόχευση) / 
Τακτικές

3

4

1 2 3 4



ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ποια είναι η γνώμη των καταναλωτών για την 
εξατομίκευση (personalization);



123.1 Έρευνα της McKinsey το 2021 για την 
εξατομίκευση από μάρκες & επιχειρήσεις

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

▪ Το 75% των καταναλωτών 
στράφηκαν σε νέο 
κατάστημα, προϊόν ή μέθοδο 
αγοράς κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας.

▪ Το 71% των καταναλωτών 
αναμένουν από τις εταιρείες 
να προσφέρουν 
εξατομικευμένες 
αλληλεπιδράσεις.

▪ Το 76% απογοητεύεται όταν 
μια επιχείρηση δεν τους 
προσφέρει εξατομικευμένες 
εμπειρίες. 



133.1 Έρευνα της McKinsey το 2021 για την 
εξατομίκευση από μάρκες & επιχειρήσεις

ΤΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΕΙΣ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

▪ Το 75% ευκολία στην πλοήγηση

▪ Το 67% σχετικά προϊόντα/ 
υπηρεσίες/ υποδείξεις

▪ Το 66% προσαρμογή των 
μηνυμάτων στις ανάγκες τους

▪ Το 65% στοχευμένες προωθητικές 
ενέργειες 

▪ Το 61% να γιορτάσουν τις 
επετείους τους (γενέθλια, κλπ.)

▪ Το 59% επίκαιρα μηνύματα για 
σημαντικές στιγμές (ονομαστικές 
γιορτές, κλπ.)

▪ Το 58% να παρακολουθεί τις 
αγορές του

▪ Το 54% να έχει προσωπική 
επικοινωνία μαζί του

▪ Το 53% να λαμβάνει εναύσματα 
βάσει της συμπεριφοράς του

▪ Το 51% να του προσφέρονται 
δυνατότητες για περισσότερα όταν 
αγοράζει κάτι για 1η φορά

▪ Το 40% να έχει παρουσία στα site 
που επισκέπτεται περισσότερο



143.1 Έρευνα της McKinsey το 2021 για την 
εξατομίκευση από μάρκες & επιχειρήσεις



153.1 Έρευνα της McKinsey το 2021 για την 
εξατομίκευση από μάρκες & επιχειρήσεις



163.1 Έρευνα της McKinsey το 2021 για την 
εξατομίκευση από μάρκες & επιχειρήσεις



173.1 Έρευνα της McKinsey το 2021 για την 
εξατομίκευση από μάρκες & επιχειρήσεις



ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ποια είναι η γνώμη των χρηστών των κοινωνικών 
δικτύων για την εξατομίκευση στη διαφήμιση;



194.1 Έρευνα της Signs.com το 2019 για την 
εξατομίκευση στη διαφήμιση



204.1 Έρευνα της Signs.com το 2019 για την 
εξατομίκευση στη διαφήμιση



214.1 Έρευνα της Signs.com το 2019 για την 
εξατομίκευση στη διαφήμιση



224.1 Έρευνα της Signs.com το 2019 για την 
εξατομίκευση στη διαφήμιση



234.2 Η εξατομίκευση στη διαφήμιση, 
αντιτιθέμενες στάσεις

Εξατομίκευση 

στη διαφήμιση

Διευκόλυνση

Παρακολούθηση

Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία

Αμερικανική 

νομοθεσία

GDPR



244.2 Η εξατομίκευση στη διαφήμιση, 
αντιτιθέμενες στάσεις

Permission 

marketing

Προώθηση 

μετά από άδεια

του πελάτη

Seth Godin



ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Συμπεράσματα / 
Ερωτήσεις - Σχόλια 
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5. Συμπεράσματα

1. Η εξατομίκευση είναι ένας σημαντικός παράγοντας ενισχυτικός της ικανοποίησης 

ενός πελάτη από προσφερόμενη καταναλωτική εμπειρία. Το ίδιο ισχύει και για την 

ικανοποίηση από την επικοινωνία. 

2. Η εξατομίκευση είναι συστατικό στοιχείο της λειτουργίας του μάρκετινγκ στις 

επιχειρήσεις, και επιδιώκεται με την τμηματοποίηση την στόχευση και την 

τοποθέτηση.

3. Αντιστοίχως η εξατομίκευση είναι σημαντική και στο μάρκετινγκ των κοινωνικών

δικτύων.

4. Η εξατομίκευση αν και είχε υποστηριχθεί ότι θα έδινε την εδώ και πολλά χρόνια 

ζητούμενη νομιμοποίηση από την σκοπιά της χρησιμότητας στην διαφήμιση, εν 

τούτοις κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει, τουλάχιστον χωρίς προϋποθέσεις.

5. Η προσαρμογή της διαφήμισης στις ανάγκες των καταναλωτών συνδέεται με την

καταγραφή της δραστηριότητας τους, γεγονός το οποίο τους ενοχλεί και τους

τρομάζει, εκτός αν η παρακολούθηση αφορά προφανή καταναλωτική 

δραστηριότητα (π.χ. αγορά ρούχων). 

6. Η υπάρχουσα Ευρωπαϊκή νομολογία (GDPR) δεν επιτρέπει την καταγραφή της 

δραστηριότητας του καταναλωτή, σε αντίθεση με την αμερικάνικη, που το επιτρέπει
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !

Ευαγγελάτος Ανδρέας

Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

emai l :  aevan@aueb.gr ,      τηλέφωνο:  6977  225  277


