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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Περίπου 10 χρόνια πριν, οι κοινότητες των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης θεωρούνταν 
το Holy Grail του ψηφιακού μάρκετινγκ. Σε 
εκείνο τον χρόνο τότε, το οργανικό reach των 
κοινωνικών πλατφορμών ήταν ακόμα διψήφιο 
και δεν ήταν σύνηθες οι διαφημιζόμενοι να 
χρειάζεται να επενδύσουν σε πληρωμένα μέσα 
ώστε να προσεγγίσουν τους πελάτες τους. Αν 
ήσασταν ένα brand με μία ενεργή κοινότητα, 
είναι πολύ πιθανό το engagement και οι 
αλληλεπιδράσεις της σελίδας σας να ήταν 
εξαιρετικά υψηλές.

Fast forward στο 2021: η οργανική απήχηση 
είναι πιο χαμηλή από ποτέ1, το engagement 
στις σελίδες μετά βίας απογειώνεται παρόλες 
τις οποιεσδήποτε έξυπνες πρακτικές 
περιεχομένου, και η επένδυση μέσα από 
paid social καθίσταται μονόδρομος αν θέλει 
κάποιος να προσελκύσει συγκεκριμένα 
τμήματα του κοινού. Ακόμα κι αν είχατε 
καταφέρει και είχατε φτιάξει μια μεγάλη 
κοινότητα τη δεκαετία του 2010, οι σημερινοί 
αλγόριθμοι που καθορίζουν την οργανική 
απήχηση σας εμποδίζουν να προσεγγίσετε 
περισσότερο από το 1-5% των ακολούθων σας 
(με ελάχιστες εξαιρέσεις).

Ως αποτέλεσμα των δραστικών αλλαγών 
στους αλγόριθμους που επηρεάζουν το 
social distribution, ολοένα και περισσότερες 
κοινωνικές ομάδες σταδιακά αγνοήθηκαν 
έναντι εξειδικευμένων τακτικών πληρωμένης 
στόχευσης, η οποία τελικά αποδείχθηκε 
πως αποδίδει καλύτερα. Αυτό εξηγείται 
κυρίως από το γεγονός ότι πολλές εταιρείες 
ανταγωνίζονταν να φέρουν πελάτες στις 
κοινότητές τους χρησιμοποιώντας τακτικές, 

όπως τα Like Ads, εύκολους διαγωνισμούς ή 
ανταμοιβές, και, ως αποτέλεσμα, ασυνείδητα 
προσέλκυσαν ένα μεγάλο αριθμό ‘fans’ που
είχαν ελάχιστη αληθινή σύνδεση με το 
brand. Η πληρωμένη διαφήμιση προσέφερε 
την ευκαιρία να ξανακερδίσουν ποιοτικούς 
πελάτες και να τους κρατήσουν εμπλέκοντάς 
τους στις επικοινωνίες του brand.

Ωστόσο, οι κοινωνικές ομάδες ακόμη 
παρέχουν προστιθέμενη αξία στα μέλη τους 
εν μέσω ενός πολυπληθούς, δύσπιστου 
και μερικές φορές τοξικού περιβάλλοντος 
στα social media. Ενώ οι κοινότητες 
μπορεί να μην είναι η απάντηση σε κάθε 
βραχυπρόθεσμο στόχο μιας επιχείρησης, 
μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά 
χρήσιμες μακροπρόθεσμα και να είναι μια 
αποτελεσματική προσθήκη στο ψηφιακό σας 
μάρκετινγκ.

Σε αυτό το νέο White Paper της Ogilvy, 
διερευνούμε τι αποτελεί μια αποτελεσματική 
κοινωνική ομάδα, γιατί πρέπει να σας 
ενδιαφέρει, γιατί πρέπει να μάθετε για αυτές, 
και, κυρίως, μερικά από τα πιο αναδυόμενα 
αυτή την στιγμή επιχειρηματικά μοντέλα 
πλατφορμών που έχουν ως επίκεντρο τις 
κοινότητες.

1 Από το τέλος του 2020, η οργανική απήχηση εξακολουθεί να 
μειώνεται. Το average reach για μια οργανική ανάρτηση στο 
Facebook μειώνεται στο 5,2%. (Για την ιστορία, στο τέλος του 2019 
ήταν 5,5%, και το προηγούμενο έτος ήταν 7,7%). 

Πηγή: Hootsuite, 2020 
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ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ  
Από την οικογένεια μέχρι τις φιλίες 

μας, μοιραζόμαστε εμπειρίες και 
αλληλεπιδράσεις με ομάδες. Οι 

προσκολλήσεις μας σε αυτές τις ομάδες - 
ισχυρές ή πιο αδύναμες - καθιστούν τον ιστό 
της σύνδεσης και της κοινωνικοποίησης. Στην 
κοινωνιολογία, μια κοινότητα είναι μια κοινωνική 
δομή που μοιράζεται προσωπικές αξίες, 
πολιτιστικές αξίες, επιχειρηματικούς στόχους, 
στάσεις ή και μία ευρύτερη κοσμοθεωρία. Αυτό 
που τις συνδέει είναι μια κοινωνική κουλτούρα 
κοινών κανόνων και ομαδικών δυναμικών που 
εντοπίζουν μέλη2. 

Μια διαδικτυακή κοινότητα δεν χτίζεται 
και δεν μοιράζεται από φίλο σε φίλο, αλλά 
συνδέεται μέσω του «δούναι και λαβείν». Η 
κοινότητα είναι έλξη, ταυτότητα και σχέση που 
αφήνει χώρο για ιδέες, σκέψεις και λύσεις. 
Οι κοινωνικές πλατφόρμες προσφέρουν 
χώρους για συζήτηση γύρω από θέματα που 
μια κοινότητα ή ένα δίκτυο θεωρεί αμοιβαία 
ενδιαφέροντα ή ωφέλιμα.
2 Πηγή: Successful Blog, 2020

Με πιο συνοπτικούς 
όρους, μια διαδικτυακή 
κοινωνική κοινότητα 
είναι μια ομάδα 
ομοϊδεατών ατόμων 
που συνδέονται με 
αλληλεπιδράσεις 
γύρω από ένα 
συγκεκριμένο brand, 
θέμα, δραστηριότητα, 
ιδεολογία κ.λπ.
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> TWITTER ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Το Twitter πρόσφατα λάνσαρε το νέο του χαρακτηριστικό 
για χρήστες της πλατφόρμας με κοινά ενδιαφέροντα. Οι 
Κοινότητες στο Twitter λειτουργούν με προσκλήσεις προς 
το παρόν, αλλά σύντομα θα υπάρχει δυνατότητα οι χρήστες 
να τις ανακαλύπτουν από μόνοι τους και να εντάσσονται σε 
όσες θέλουν, μοιραζόμενοι tweets απευθείας σε άλλα μέλη 
και όχι μόνο στους ακόλουθούς τους. Οι κανόνες ορίζονται 
από τους διαχειριστές που προσκαλούν ή αφαιρούν μέλη, τα 
οποία έχουν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν. Ουσιαστικά 
πρόκειται για την απάντηση στα Groups του Facebook.

> FACEBOOK GROUPS 

Παράδειγμα Ιδιωτικής κοινότητας (μόνο με πρόσκληση) όλων 
των εργαζομένων της Ogilvy Greece, συζητώντας τάσεις, 
ιδέες και νέα που σχετίζονται με τον οργανισμό.
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> REDDIT ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

To Reddit προσελκύει σήμερα 50 εκατομμύρια καθημερινούς 
ενεργούς χρήστες, ενώ φιλοξενεί 100,000 ενεργές 
κοινότητες, τα λεγόμενα subreddits. Οι χρήστες ξεκινούν 
νέες συζητήσεις πάνω σε θέματα που τους απασχολούν μέσα 
στις κοινότητες αυτές, που η καθεμία έχει το δικό της θέμα, 
τους δικούς της κανόνες και τους δικούς της διαχειριστές.

> LINKEDIN GROUPS

Η χρήση του LinkedIn ανεβαίνει διαρκώς 
με αυξημένα επίπεδα διάδρασης για 
διαφορετικούς επαγγελματίες και 
εταιρείες. Προκειμένου να επεκτείνουν 
το δίκτυο επαφών τους οι επαγγελματίες 
χρήστες, μπορούν να γίνουν μέλη ή να 
δημιουργήσουν ανοικτές ή κλειστές 
ομάδες και να δικτυώνονται απευθείας με 
άλλους professionals γύρω από εταιρικά 
θέματα και επιχειρηματικές σκέψεις.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ

Εξαγωγή χρήσιμων 
insights για τις ανάγκες 
των πελατών 

Ακούγοντας και αναλύοντας 
συνομιλίες πελατών ή συχνά 
θέματα μέσα στα social 
media, τα brands μπορούν 
να καταλάβουν ποιες είναι οι 
προτιμήσεις των πελατών, αλλά 
και ποιες είναι οι σημερινές 
και μελλοντικές ανάγκες τους. 
Οι εταιρείες μπορούν να 
εξαγάγουν αυτά τα insights 
από διαδικτυακές συνομιλίες 
(χειροκίνητα ή μέσω social 
listening εργαλείων), αλλά 
έχουν επίσης και την ευκαιρία 
να τρέξουν γρήγορες έρευνες 
ή δημοσκοπήσεις μέσα στην 
ίδια την κοινότητα, οι οποίες 
μπορούν να αντικαθιστούν 
πάνελ μαζικής έρευνας.

O1 O2 O3
Είτε ανήκουν σε κάποιο brand page είτε έχουν δημιουργηθεί από τους χρήστες, οι κοινωνικές ομάδες προσφέρουν 
οφέλη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους3.

3 Πηγή: iScoop

Διατήρηση πελατών και 
πιστότητα

Οι πιο μεγάλες αυξήσεις 
πωλήσεων προέρχονται από 
κοινότητες στις οποίες ο στόχος 
είναι η διατήρηση/αφοσίωση 
των πελατών και η έμφαση είναι 
στην παροχή βοήθειας προς 
τους υπάρχοντες πελάτες 
ώστε να επωφεληθούν ακόμα 
περισσότερο. Αντίθετα, η 
αποτυχημένη προσπάθεια 
χρήσης μίας κοινότητας για 
ουσιαστικές πλην καίριες 
επιχειρησιακές λειτουργίες, 
όπως η πελατειακή 
εξυπηρέτηση, μπορεί να 
οδηγήσει σε διαρκή μειωμένη 
πιστότητα. Σύμφωνα με 
την Gartner, η αποτυχία 
εξυπηρέτησης των μελών-
πελατών μίας κοινότητας θα 
μειώσει την ευχαρίστησή τους 
στο 70% των οργανισμών.

Βελτίωση της φήμης 

Άλλο ένα σπουδαίο πράγμα 
με τους πελάτες στο online 
περιβάλλον και τις branded 
κοινότητες είναι πως τα μέλη 
τους συζητούν ελεύθερα τα 
υπέρ και τα κατά των μαρκών/
προϊόντων. Αν τα μέλη μίας 
κοινότητας είναι ικανοποιημένα 
με το brand/προϊόν, είναι πιθανό 
να μοιραστούν τα καλά τους 
σχόλια με τα υπόλοιπα μέλη, 
αλλά και με άλλο κόσμο. Αυτή 
η φήμη θα εξαπλωθεί κάλλιστα 
και έξω από την όποια ομάδα.
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Μείωση του κόστους 
εξυπηρέτησης

Σε κοινότητες με καλούς 
πελάτες, τα μέλη 
αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους, και οι ερωτήσεις τους 
απαντώνται από άλλα μέλη 
της ομάδας. Οι πελατειακές 
κοινότητες μπορεί να 
οδηγήσουν σε λιγότερα κόστη 
για εξυπηρέτηση, αλλά επίσης 
στην αύξηση των πωλήσεων, 
γεννώντας νέα contacts, κλπ. 
Η Gartner αναφέρει ότι εάν 
οι επιχειρήσεις προσθέσουν 
τις κοινότητες στα κανάλια 
εξυπηρέτησης των πελατών 
τους, αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε μείωση του κόστους σε έως 
και 50%. Ομοίως, κοινότητες 
που συντηρούνται από τους 
διαχειριστές τους με επιμέλεια 
και περιοδική συχνότητα, 
μπορούν να ενημερώνουν τα 
μέλη τους για εναλλακτικούς και 
απλούς τρόπους εξυπηρέτησης, 
π.χ. FAQs.

O4 O5
Συνεργασία μεταξύ μελών

Όταν οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε 
μια ομάδα για να συζητήσουν νέες ιδέες 
ή να αντιμετωπίσουν προβλήματα, το 
αποτέλεσμα συχνά είναι να προκύπτουν 
λύσεις από εκεί που δεν το περιμένουν. 
Οι δημόσιες ομάδες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να καλλιεργηθεί 
συνεργασία μεταξύ των μελών, εάν 
φυσικά έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα. 
Για αυτό, μπορούν να σας παρέχουν τη 
δυνατότητα να προσδιορίσετε μέλη, αλλά 
και να τα εμπλέξετε με αμοιβαία επωφελή 
τρόπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
ανατροφοδότηση μελών από την ίδια την 
κοινότητα, αλλά και οι στενές σχέσεις που 
αναπτύσσονται μεταξύ των fans, μπορούν 
να συνεισφέρουν χρήσιμες βελτιώσεις 
στο προϊόν και τις υπηρεσίες. Στις ΗΠΑ, 
για παράδειγμα, η αναδυόμενη συσκευή 
μαγειρέματος Blackstone κάνει χρήση 
διαδικτυακών κοινοτήτων για να ανιχνεύει 
τυχόν παραβιάσεις προϊόντων και για να 
εντοπίζει για ποια αξεσουάρ πρέπει να 
παράγει μια καλύτερη εμπειρία.
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OI NEEΣ ΟΜΑΔΟ-
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 

ΟΣΟ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΝΕΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ (INFLUENCERS, 
GAMERS, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Ή  ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΛΙΓΕΣ ΑΡΚΕΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ IKΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ, ΣΧΕΤΙΚΟ, ΚΑΙ LONG-FORM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.
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Patreon: 
Στο Patreon, οι δημιουργοί μπορούν να επιτρέψουν στους θαυμαστές τους να 
συμμετέχουν ενεργά στο έργο που αγαπούν, με αντάλλαγμα μια μηνιαία συνδρομή. 
Μπορούν να τους δώσουν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο, σε κοινότητες, 
αλλά και σε insights, σε ό,τι αφορά στην δημιουργική τους προσέγγιση. 
Ως αντάλλαγμα, οι ίδιοι οι δημιουργοί απολαμβάνουν την ελευθερία να 
προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα της δουλειάς τους και τη σταθερότητα που 
χρειάζονται για να χτίσουν μια ανεξάρτητη δημιουργική καριέρα.

Όσον αφορά στην χρήση, στο Patreon υπάρχουν περισσότερα από 6 εκατομμύρια 
μηνιαία ενεργά μέλη (‘patrons’) που υποστηρίζουν 200.000+ δημιουργούς, 
αποδίδοντας 2 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα για τους creators.

Επιπλέον, το Patreon αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς χτίζεις μία 
cross-platform κοινότητα. Οι χρήστες εξοικειώνονται με το περιεχόμενο των 
δημιουργών μέσω YouTube ή Instagram, και, στη συνέχεια, δεσμεύονται με μια 
συνδρομή στο Patreon, ενώ τελικά μετακινούν τις συνομιλίες τους στο Discord.

Παράδειγμα: TenHundred - εικαστικός καλλιτέχνης και σχεδιαστής με έδρα τις ΗΠΑ: 573 patrons (Πηγή: Patreon, 
2021)

O1
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Discord:  

Πρόκειται για μία πλατφόρμα εικόνας και ήχου που στηρίζεται ως επί το πλείστον 
στην φωνητική επικοινωνία και είναι σχεδιασμένη για άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων 
μεταξύ ψηφιακών κοινοτήτων. Οι χρήστες επικοινωνούν μέσω φωνητικών κλήσεων, 
βιντεοκλήσεων ή μηνυμάτων κειμένου σε ιδιωτικές συνομιλίες που ονομάζονται 
«διακομιστές» (servers).

Το Discord χρησιμοποιείται μαζικά, από τοπικές λέσχες πεζοπορίας έως 
καλλιτεχνικές κοινότητες και ομάδες που στόχο έχουν το διάβασμα, με πάνω από 4 
ώρες μέση ημερήσια χρήση στην πλατφόρμα. Από πραγματοποίηση αποκλειστικών 
πωλήσεων μέχρι διαγωνισμούς και εξυπηρέτηση πελατών, οι Discord servers 
μπορούν να επωφελήσουν τα brands με πολλούς τρόπους.

Όσον αφορά στο μέγεθος, το Discord αριθμεί πάνω από 250 εκατομμύρια 
εγγεγραμμένους χρήστες και πάνω από 150 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες, 
ενεργούς σε 19M servers την εβδομάδα. Το Discord έχει επίσης ένα πρόγραμμα 
συνεργατών στο οποίο τα brands μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους 
διακομιστές.

Η Kano (εταιρεία coding) δημιούργησε το δικό της δημόσιο server στο Discord, μετά από 
αρκετά requests πελατών της. Κάτι που ξεκίνησε ως φόρουμ για ερωτήσεις και απαντήσεις 
γρήγορα εξελίχθηκε από τότε σε μία κοινότητα για γονείς, δασκάλους και παιδιά που 
χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Kano, δήλωσε ο George Cole, επικεφαλής των social 
της εταιρίας. Οι χρήστες που συμμετέχουν στον server της Kano συναντούν ένα κανάλι 
“καλωσορίσματος” που τους εισάγει στον διακομιστή. Στη συνέχεια, μπορούν να πλοηγηθούν 
σε άλλα κανάλια, συμπεριλαμβανομένου ενός chat room για γονείς και δασκάλους, καθώς και 
σε ένα μέρος για να συζητήσουν ερωτήματα σχετικά με τα προϊόντα. Η Kano έχει επίσης ένα 
gallery, όπου οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν φωτογραφίες των ίδιων ή των παιδιών τους 
χρησιμοποιώντας τα προϊόντα της.

O2
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Onlyfans: 

Ενώ το OnlyFans έχει τη φήμη ενός hub για κατανάλωση ενήλικου περιεχομένου, 
η αλήθεια είναι ότι έχει μια ευρύτερη αποστολή. Ο στόχος του OnlyFans είναι 
να φέρει μία επανάσταση στις σχέσεις δημιουργών και fans. Η πλατφόρμα 
προσελκύει καλλιτέχνες και δημιουργούς περιεχομένου από όλα τα είδη και 
τους επιτρέπει να πραγματοποιούν έσοδα από το ίδιο το περιεχόμενο αυτό, ενώ 
παράλληλα αναπτύσσουν αυθεντικές σχέσεις με το fanbase τους. Η πλατφόρμα 
έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μεγιστοποίηση του engagement των δημιουργών: όταν 
ένας δημιουργός ανεβάζει κάτι, πάνω από το 60% των ακολούθων του βλέπει και 
αλληλεπιδρά με το περιεχόμενό του. Και πάνω από το 80% των μηνυμάτων που 
στέλνουν οι δημιουργοί, ανοίγονται και διαβάζονται από τους χρήστες.

Πόσο μεγάλο είναι; Το OnlyFans έχει πληρώσει από το 2016 πάνω από 3 
δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη δημιουργών, ενώ συγκεντρώνει περισσότερους 
από 100 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες και πάνω από 1 εκατομμύρια 
δημιουργούς, παγκοσμίως.

Sticky’s Finger Joint - Τον Απρίλιο, η αλυσίδα κοτόπουλου που λειτουργεί στη Βόρεια 
Αμερική, άνοιξε τον δικό της λογαριασμό και οι fans που έχουν εγγραφεί στο κανάλι έχουν 
αποκτήσει πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία μενού, 
δημοσκοπήσεις και ανταμοιβές. Ως τώρα, η εταιρεία δεν σχεδιάζει να χρεώσει μια συνδρομή 
για τους χρήστες, ενώ ό,τι ποσά έχουν δωριθεί ή συμβουλές που έχουν δοθεί, πήγαν στο 
ταμείο βοήθειας και φιλοξενίας “Relief Opportunities for All Rastaurants” (ROAR), που 
εδρεύει στην πόλη της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τον ιδρυτή της αλυσίδας John Sherman, η 
απόφαση του brand να δημιουργήσει λογαριασμό στο OnlyFans προέκυψε από την επιθυμία 
τους να «προσεγγίσουν φανατικούς οπαδούς ενάντια στο συνηθισμένο από τις μάρκες». 
Είπε ότι θέλουν να «ξεπεράσουν τα όρια περιεχομένου» και να μιλήσουν σε διαφορετικά 
κοινά - συγκεκριμένα σε χρήστες Millennial και Gen Z που συνήθως ασχολούνται με “food 
porn6.” 
 6 Πηγή: YPulse, 2021
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Strava:  
(Στα Σουηδικά σημαίνει «προσπαθώ»: καταβάλλω μεγάλες προσπάθειες 
για να επιτύχω ή να αποκτήσω κάτι). Αυτοπροσδιορίστηκε ως το κοινωνικό 
δίκτυο για τους αθλητές. Η εκλεπτυσμένη του εφαρμογή γυμναστικής κάνει 
track τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το τρέξιμο και το ποδήλατο, ενώ 
προσφέρει στατιστικά απόδοσης και μεμονωμένα δεδομένα. Η εφαρμογή σε 
συνδέει με φίλους και μπορείς να μοιράζεσαι τις δραστηριότητές σου στο 
feed του Strava, ενώ αντίστοιχα οι φίλοι μπορούν να μοιράζονται τους δικούς 
τους αγώνες και προπονήσεις, να δώσουν εύσημα σε καλές αποδόσεις 
και να αφήσουν σχόλια κάτω από τις δραστηριότητες του άλλου. Εκτός 
από τους αθλητές και τους καθημερινούς τζόγκερς, εκατοντάδες χιλιάδες 
σύλλογοι δίνουν το παρόν στην πλατφόρμα, οργανώνοντας διάφορες 
δραστηριότητες και χτίζοντας κοινότητες: από φίλους, ομάδες, μάρκες, 
καταστήματα εργαλείων, και πολλά άλλα.

Το Strava είναι δωρεάν, αλλά υπάρχουν και premium χαρακτηριστικά, 
που επιτρέπουν στους χρήστες να επωφελούνται (εκτός από τη δωρεάν 
καταγραφή της δραστηριότητας, την υποστήριξη μέσω της συσκευής 
για τυχόν bugs ή ερωτήσεις, και τη δικτύωση μέσω της εφαρμογής) από 
features, όπως να σχεδιάζεις τις διαδρομές, να παρακολουθείς τμηματικά 
τον ανταγωνισμό, να φτιάχνεις το δικό σου dashboard για την προπόνησή 
σου, να βλέπεις τις αναλύσεις για τους καρδιακούς παλμούς σου, να 
έχεις πρόσβαση σε advanced στατιστικά, να ρυθμίζεις τους στόχους σου, 
να παρακολουθείς μέσω ημερολογίου τις προπονήσεις σου, να βλέπεις 
προσωπικούς χάρτες θερμότητας, και τέλος να απολαμβάνεις premium 
υποστήριξης.

Όσον αφορά στο πόσο μεγάλη είναι η εφαρμογή, το Strava έχει 76 
εκατομμύρια χρήστες και 1 δισεκατομμύριο δραστηριότητες που έχουν 
καταγραφεί τους τελευταίους 13 μήνες.

O4

Το Lululemon (αθλητική μάρκα ένδυσης και γιόγκα) ξεκίνησε χτίζοντας το παγκόσμιο 
δωρεάν club του στο Strava οργανικά, για να μαθευτεί μέσω των άλλων κοινωνικών 
καναλιών του. Το Lululemon δημιούργησε επίσης τοπικές «λέσχες» σε πόλεις με φυσικά 
καταστήματα, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερους από 100.000 αθλητές. Εκτός από 
την online κοινότητά τους, το Lululemon παρακινεί τα μέλη του μέσω μοναδικών challenges. 
Το 40 | 80 Challenge, που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο, ενθάρρυνε τους δρομείς να 
ξεκινήσουν τη νέα χρονιά με στόχο να ολοκληρώσουν είτε τα 40 χλμ είτε τα 80 χλμ, σε 
δύο μόλις εβδομάδες. Το 2019, 220.000 άνθρωποι από 180 διαφορετικές χώρες έτρεξαν 
9,7 εκατομμύρια χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της πρόκλησης. Αθλητές που συμπλήρωσαν 
το 40 | 80 επιβραβεύτηκαν με έκπτωση 25% σε μια κανονική αγορά. Αν και το έπαθλο θα 
μπορούσε να εξαργυρωθεί στο διαδίκτυο, οι αθλητές ενθαρρύνθηκαν να χρησιμοποιήσουν 
την ανταμοιβή τους αυτοπροσώπως σε ένα τοπικό κατάστημα. Συνολικά, το challenge αυτό 
είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση που έχει οργανώσει το Lululemon μέχρι σήμερα και έφερε 
ως αποτέλεσμα 10x θετικό αντίκτυπο για το brand 7.
7 Πηγή: Strava Business, 2021

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ SOCIAL COMMUNITIES
12



Clubhouse:  

Εφευρεμένο ως ένα κοινωνικό audio δίκτυο, το Clubhouse επιτρέπει στους 
χρήστες να ανακαλύπτουν και να λάβουν μέρος σε εκατομμύρια συζητήσεις σε 
δωμάτια (rooms), γεμάτες συναρπαστικές και απροσδόκητες συνομιλίες: από τις 
πρωινές ειδήσεις και τα θέματα τεχνολογίας έως τις βαθύτερές τους σκέψεις.

Οι εταιρείες μπορούν είτε να δημιουργήσουν συγκεκριμένα δωμάτια για να 
συζητήσουν τα πάντα γύρω από θέματα του ενδιαφέροντός τους (τα δωμάτια 
μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτικά) ή εναλλακτικά να δημιουργήσουν τα λεγόμενα 
«κλαμπ», τα οποία είναι αφιερωμένα σε έναν περιορισμένο αριθμό μελών.

Όσον αφορά στο μέγεθος της εφαρμογής, το Clubhouse έχει περισσότερους 
από 10 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες και ευνοήθηκε ιδιαίτερα 
κατά τη διάρκεια των προηγούμενων lockdown, καθώς κατέστη γρήγορα μία από 
τις εφαρμογές με τις περισσότερες μεταφορτώσεις σε iOS και Android, ειδικά 
μετά τον Απρίλιο που έκανε την εμφάνισή του και στο Google Play Store.

Η Durex ήταν η πρώτη μάρκα FMCG που μπήκε στο Clubhouse στο Χονγκ Κονγκ. Ενώ η 
αγάπη και το σεξ είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για τα ζευγάρια, το Χονγκ Κονγκ 
είναι ευρέως γνωστό ως μία από τις πιο σεξουαλικά ανενεργές πόλεις. Οι άνθρωποι του 
Χονγκ Κονγκ ντρέπονται και διστάζουν να μιλήσουν για το σεξ. Το Durex δεν είναι μόνο 
μια μάρκα προφυλακτικών, αλλά ταυτόχρονα, σημαίνει αγάπη, σεξ και ενθουσιασμός. Ως 
ηγέτης στην κατηγορία της, η Durex έχει την ευθύνη να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τις 
συνομιλίες γύρω από τη σεξουαλική απελευθέρωση. Ο στόχος αυτής της εκδήλωσης 
ήταν να δημιουργήσει μία πρόσφορη συζήτηση γύρω από τη σεξουαλική ευεξία στο 
Clubhouse, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει +500K social reach και 45K+ λεπτά υψηλής 
ποιότητας engagement8. 

8 Πηγή: Ogilvy APAC, 2021

O5

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ SOCIAL COMMUNITIES
13



Twitch:  
Η κορυφαία πλατφόρμα live streaming στον κόσμο για gamers, αλλά όχι μόνο. 
Με τα πολλά lockdowns να έχουν αντίκτυπο στις συναυλίες και στη νυχτερινή 
ζωή γενικότερα, πολλοί καλλιτέχνες και σύλλογοι στράφηκαν στο Twitch για να 
μεταδώσουν live περιεχόμενο και να επικοινωνήσουν με τους fans τους.

Το Twitch (το οποίο ανήκει στην Amazon) είναι η πλατφόρμα όπου εκατομμύρια 
άνθρωποι συναντιούνται ζωντανά, κάθε μέρα, για να συνομιλήσουν, να 
αλληλοεπιδράσουν και να συνδιαμορφώσουν τη δική τους μορφή ψυχαγωγίας. 
Οι streamers μπορούν να διασκεδάσουν με οτιδήποτε από παιχνίδια, μουσική, 
εκπομπές ομιλίας, αθλήματα, ταξίδια και υπαίθριες δραστηριότητες, συνομιλία, 
φαγητό και ποτό ή απλώς και με μία μόνο ειδική εκδήλωση.

Το Twitch αυτοπροσδιορίστηκε ως η χώρα των ονείρων κάθε προγραμματιστή, 
πράγμα που σημαίνει πρακτικά ότι επιτρέπει στους προγραμματιστές να 
παραμετροποιούν τα λεγόμενα “extensions” που θα ωφελήσουν ολόκληρες 
κοινότητες των streamers. Επιπλέον, το Twitch φιλοξενεί τους μεγαλύτερους 
gaming influencers και κοινότητες, φέρνοντας εκατομμύρια δολάρια εσόδων σε 
συνεργασία με στούντιο βιντεοπαιχνιδιών, αλλά και μεγάλες εταιρείες, όπως η 
KFC.

Όσον αφορά στα μεγέθη, το Twitch έχει 140 εκατομμύρια μοναδικούς μηνιαίους 
επισκέπτες και 9,5 εκατομμύρια ενεργούς streamers το 2021. Οι ενεργοί χρήστες 
ξοδεύουν κατά μέσο όρο 95 λεπτά τη μέρα στο Twitch.

Η Burberry έγινε η πρώτη μάρκα πολυτελείας που μετέδωσε ζωντανά την επίδειξη 
μόδας 2020/2021 μέσω πλατφόρμας ζωντανής μετάδοσης. Στο πλαίσιο των αυστηρών 
υγειονομικών μέτρων του Ηνωμένου Βασιλείου τον Σεπτέμβριο του 2020, η Burberry 
έκανε ζωντανή μετάδοση της επίδειξης μόδας στο Twitch και είχε 4 προσκεκλημένους 
ομιλητές να σχολιάζουν την εκπομπή σε πραγματικό χρόνο9.
9 Πηγή: Burberry, 2020
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Substack:  

Το Substack φιλοξενεί χρήστες κάθε μεγέθους και σχήματος που γράφουν 
περιεχόμενο. Η υπηρεσία τους επιτρέπει να δημιουργήσουν εύκολα ένα 
newsletter, να χτίσουν μια κοινότητα και να αποκομίσουν κέρδη από τους 
συνδρομητές τους. Κατά μια έννοια παρόμοια με το Patreon, το Substack 
επικεντρώνεται στην συγγραφή newsletter, προσφέροντας εύκολα εργαλεία 
όσον αφορά στα ίδια τα newsletters και τους συνδρομητές, έτσι ώστε 
συγγραφείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να επικεντρωθούν στο να 
κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα – το γράψιμο.

O7
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Yubo:  
Αυτή η εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει στους χρήστες να 
συνομιλούν για κάθε είδους θέματα και να κάνουν παρέα ζωντανά, μέσω βίντεο. 
Χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από τους Gen Z και η πλατφόρμα κερδίζει όλο 
και περισσότερους χρήστες χάρη στη σημαντική ανάπτυξη που οφείλεται στα 
lockdown και την αρκετή παραμονή στο σπίτι.

Το Yubo επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν φίλους σε όλο τον κόσμο, να 
συνομιλούν με άλλους μέσω βίντεο και να κάνουν παρέα πρόσωπο με πρόσωπο, 
όπως στην πραγματική ζωή. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί αλγόριθμους για να βρει 
χρήστες παρόμοιους σε ηλικία και με τα ίδια ενδιαφέροντα. Και ενώ η εφαρμογή 
είναι δωρεάν, βασίζεται σε ένα μοντέλο freemium, με επιπλέον δυνατότητες 
διαθέσιμες στους χρήστες που πληρώνουν.

Απουσιάζουν ιδιαίτερα οι αναρτήσεις, τα likes και τα σχόλια, τα οποία 
αντικαθίστανται με live streaming και ομαδικές συνομιλίες βίντεο. Οι χρήστες 
μπορούν να μπουν σε αίθουσες συνομιλίας βίντεο με έως και δέκα ταυτόχρονες 
ροές, είτε ως streamers είτε ως θεατές. Τα δωμάτια συνομιλίας μπορούν να 
εξερευνηθούν ανά θέμα, διευκολύνοντας τους ανθρώπους να συνδεθούν με 
ομοϊδεάτες από όλο τον κόσμο.

Άλλα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας περιλαμβάνουν παιχνίδια με lenses 
χάρη στη συνεργασία με το Snapchat, απευθείας μηνύματα, αλλά και τον πλέον 
διάσημο μηχανισμό που έχει ως αποτέλεσμα η εφαρμογή να ονομάζεται «Tin-der 
for teens»: αριστερά για όχι, δεξιά για ναι, και δύο δεξιά χτυπήματα για το... «ταίρι». 
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ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ: 

ΓΙΑΤΙ:
 
Καθορίστε το ρόλο και τον σκοπό της 
κοινότητας. Θέλετε να συγκεντρώσετε πελάτες 
γύρω από έναν συγκεκριμένο στόχο ή θέμα 
(για παράδειγμα, προετοιμασία για έναν 
μαραθώνιο αν είστε μάρκα που σχετίζεται 
με την άθληση και το τρέξιμο); Θέλετε να 
δημιουργήσετε μια κοινότητα χρηστών που 
βοηθούν ο ένας τον άλλον με συμβουλές και 
έξυπνα tricks; Θέλετε να δημιουργήσετε μια 
κοινότητα που θα δρα ως κανάλι εξυπηρέτησης 
πελατών και υποστήριξής τους; Ο ορισμός του 
ρόλου της κοινότητάς σας πρέπει να προκύπτει 
από μία σταθερή, ανταγωνιστική και συγκριτική 
αξιολόγηση και να λαμβάνει υπόψη ποια είναι η 
μοναδική, προστιθέμενη αξία που προσφέρετε 
στους καταναλωτές (έναντι των ανταγωνιστών 
σας).

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πιστεύουμε πως αξίζει να αναλογιστούμε τις κοινότητες ως
μέρος των ολιστικά ψηφιακών στρατηγικών μάρκετινγκ. Καλά οργανωμένες και διαχειρίσιμες ομάδες, 
μπορούν να ενισχύσουν μακροπρόθεσμα KPIs, όπως είναι η προτίμηση σε μία μάρκα, η διατήρηση του 
κοινού, η πιστότητα ή ακόμα και η φήμη. Όμως, σε μερικές περιπτώσεις, οι ομάδες μπορούν να φανούν 
χρήσιμες βελτιώνοντας ακόμα και βραχυπρόθεσμα performance objectives, ωθώντας για παράδειγμα 
τα μέλη τους σε Social Commerce τακτικές.

Εδώ είναι μερικές σκέψεις που πρέπει να λάβουν υπόψιν τους όλοι όσοι προσπαθούν να χτίσουν μια 
ποιοτική και ενεργή κοινωνική ομάδα.

ΠΟΙΟΣ: 
Καθορίστε ποιο κοινό θέλετε να 
προσελκύσετε (και να διατηρήσετε) μέσα 
στην κοινότητά σας. Από τα πιο εξειδικευμένα 
μέχρι τα πιο διευρυμένα κοινά, λάβετε 
υπόψη ότι η ποιότητα υπερέχει της 
ποσότητας, καθώς οι επαναλαμβανόμενες 
αλληλεπιδράσεις είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 
των αποδοτικών κοινοτήτων.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: 
 
Καθορίστε ποιοι θα είναι οι stakeholders 
εσωτερικά που θα αναλάβουν τη συντήρηση 
και διαχείριση της κοινότητάς σας σε 
καθημερινή βάση. Αυτοί οι internal curators 
θα είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία και την 
παρακολούθηση της επιτυχίας, καθώς και 
για την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών που 
θα ευνοήσουν και την αλληλεπίδραση με τα 
διάφορα μέλη της κοινότητας αν χρειαστεί.

OMNI-CHANNEL:  
 
Καθορίστε πώς η κοινότητά σας θα έχει 
πρόσβαση στο ευρύτερο omni-channel 
customer offering. Από εκπτωτικούς κωδικούς 
προς το D2C σας προκειμένου να παρέχετε 
επιπλέον υποστήριξη πελατών μέσω WhatsApp 
μέχρι ακόμα και να στέλνετε αποκλειστικό 
περιεχόμενο, ιδιωτικά, στους top ακολούθους 
σας, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να 
λειτουργήσετε την κοινότητά σας ολιστικά και να 
χτίσετε γέφυρες με τις υπόλοιπες υπάρχουσες 
ψηφιακές τακτικές σας.

ΠΟΥ:
Καθορίστε σε ποια κοινωνική πλατφόρμα 
θέλετε να χτίσετε την κοινότητά σας. Από 
τις παραδοσιακές κοινότητες σε δημόσιες/
κλειστές ομάδες στο Facebook μέχρι τα 
περισσότερο εξειδικευμένα και αποκλειστικά 
forums στο Patreon ή στο Clubhouse, ο 
τύπος της πλατφόρμας που θα μπείτε θα 
επηρεάσει τον τύπο του περιεχομένου και τις 
αλληλεπιδράσεις που θα δημιουργηθούν. Ο 
καθορισμός του κοινού-στόχου της ομάδας 
σας θα επηρεάσει επίσης την επιλογή της 
κατάλληλης πλατφόρμας.

ΠΩΣ:  
 
Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα 
διαφημίζεστε και θα συμμετέχετε μέσα στην 
κοινότητά σας. Έχετε την επιλογή για να θέσετε 
ή να καταργήσετε την επωνυμία σας μέσα 
στην ομάδα σας, και συνεπώς, να συμμετέχετε 
συχνά ή όχι. Πιστεύουμε πως τα brands πρέπει 
να παρέχουν τον καμβά για αποτελεσματική 
αλληλεπίδραση (στρατηγική, οδηγίες, 
διαχείριση) αλλά, και να αφήνουν την ίδια 
στιγμή την κοινότητα να αλληλεπιδράσει χωρίς 
υπερβολική παρέμβαση.
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ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ 
ΣΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις 
υπάρχουσες κοινότητες είτε ανήκουν 
στην ιδιοκτησία των μαρκών, είτε είναι 
κλειστές ομάδες, είναι εξαιρετικά 
δύσκολο για οποιαδήποτε επιχείρηση 
να μπει σε μια υπάρχουσα και εξωτερική 
κοινότητα. Ωστόσο, το Facebook 
λάνσαρε πρόσφατα τις επώνυμες 
διαφημίσεις περιεχομένου για groups 
(Brand Content ads for groups), το οποίο 
σημαίνει ότι τα brands μπορούν πλέον να 
συνεργαστούν με διαχειριστές ομάδων 
για να διαφημιστούν μέσα σε αυτές (οι 
ομάδες πρέπει να είναι δημόσιες και 
να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 1.000 
μέλη). Οι διαχειριστές μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση στο Facebook και 
να δουν αν πληρούν όλα τα κριτήρια 
καταλληλότητας.

Οι επώνυμες διαφημίσεις περιεχομένου 
σε συνεργασία με influencers ή 
publishers είναι ένας άλλος πολύ 
καλός τρόπος για να εμπλακείτε σε μια 
συγκεκριμένη κοινότητα με τη βοήθεια 
του ιδιοκτήτη της εκάστοτε ομάδας, 
χωρίς να είναι πολύ άμεσο, αλλά ούτε και 
πολύ «άβολο».
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Οι κοινότητες μπορούν να ωφελήσουν την 
μάρκα σας και την ολιστική στρατηγική 
του ψηφιακού μάρκετινγκ με πολλαπλούς 

τρόπους: βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, 
βελτιώνοντας την προτίμηση προς το brand, 
ενισχύοντας τη φήμη, «διασφαλίζοντας» τους 
πελάτες, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη και την 
πιστότητα, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία, 
μειώνοντας το κόστους εξυπηρέτησης πελατών 
ή ακόμη και βοηθώντας για την καινοτομία, την 
έρευνα και την ανάπτυξη.

Οι ομάδες των κοινωνικών δικτύων (ανεξάρτητα 
από τη μορφή και την πλατφόρμα) παρέχουν 
το πεδίο δράσης για προσωπικές, σχετικές και 
κυρίως ουσιαστικές σχέσεις, και θα είναι το κλειδί, 
προχωρώντας, όσο οι κοινωνικοί χώροι γίνονται πιο 
απρόσωποι και πιο πολυπληθείς από ποτέ.

EΠΙΛΟΓΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Social Communities, επικοινωνήστε με τον: 
Νικόλα Τσάκωνα, Head of Social, Ogilvy Greece
nikolaos.tsakonas@ogilvy.com 

Contributors: 
Arnaud Vanhemelryck, Social & Performance Global Director
Νικόλας Τσάκωνας, Head of Social 
Βασιλική Δήμα, Copywriter
Μαρία Βογιατζή, Graphic Designer

Εν κατακλείδι και πιο σημαντικά, υπάρχει 
μια ξεκάθαρη ευκαιρία δημιουργίας και 
αλληλεπίδρασης με μια ψηφιακή κοινότητα 
σχεδόν για κάθε brand, για κάθε θέμα, για κάθε 
κατηγορία.
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