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ΤΙ
ΑΛΛΑΖΕΙ;
Hπολιτική απορρήτου και η χρήση  

δεδομένων βρίσκονται στο επίκεντρο της 
τελευταίας ενημέρωσης της 

Apple στα λειτουργικά συστήματά της. 
Η ενημέρωση αυτή είναι άμεση συνέπεια των 
αυστηρών κανονισμών περί δεδομένων και 
απορρήτου που επιβάλλει ο κανονισμός του 
GDPR και της οδηγίας για την ηλεκτρονική 
ιδιωτικότητα. Με τις online αναζητήσεις των 
χρηστών σχετικά με το «διαδικτυακό απόρρητο» 
ολοένα και να αυξάνονται, έχει προκληθεί 
ανησυχία σε όλο τον κόσμο, καθώς η μέχρι τώρα 
μέθοδος συλλογής δεδομένων συμπεριφοράς 
κατά την περιήγηση των χρηστών στο διαδίκτυο, 
χρήζει δραστικής αλλαγής. Το tracking των 
εφαρμογών πρόκειται να αλλάξει δραματικά, 
καθώς ο όγκος των δεδομένων που θα μπορούν 
να καταγράψουν οι πλατφόρμες θα μειωθεί 
σημαντικά. Ως αποτέλεσμα, τα δεδομένα που 
παρακολουθούνται από λύσεις όπως τα 
tracking pixels, θα χρησιμοποιούνται περισσότερο 
ως ενδείξεις παρά ως το actual measurement 
που θα υποδηλώνει την επιρροή της εκάστοτε 
καμπάνιας. 

Παρόλο που η πλειοψηφία των χρηστών στην 
Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί iOS συσκευές, 
όπως στην Αμερική για παράδειγμα, η θετική 
αποδοχή της νέας πολιτικής της Apple σε 
αγορές με μεγάλη βάση χρηστών, υποδεικνύει, 
σε επίπεδο τάσης, μια παγκόσμια ανάγκη των 
χρηστών για έλεγχο των δεδομένων τους, 
η οποία σε συνδυασμό με την επικείμενη 
υιοθέτηση παρόμοιων τακτικών και από την 
Google σε βάθος χρόνου, επιτάσουν την ανάγκη 
προετοιμασίας των διαφημιζόμενων και στην 
Ελλάδα για αυτή τη νέα πραγματικότητα.  

MEASUREMENT OUTLINE
2



H    αλλαγή του iOS 14 που επηρεάζει 
σε μεγάλο βαθμό το διαφημιστικό 
κομμάτι, σχετίζεται με το ζήτημα της 

συγκατάθεσης του κάθε χρήστη στο να γίνονται 
track οι ενέργειές του, κατά την πλοήγησή του σε 
εφαρμογές και websites. Στο μέλλον, εφαρμογές 
όπως το Facebook θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια 
από τους χρήστες για την «παρακολούθηση» των 
δραστηριοτήτων τους ή να αποκτούν πρόσβαση 
στο σύστημα αναγνώρισης των διαφήμισεων στην 
συσκευή τους.  

Οι χρήστες καλούνται να συναινέσουν ρητά 
παρέχοντας άδεια, όταν πρόκειται για την 
ιδιωτικότητα και τη συλλογή δεδομένων, 
κάτι που δεν αποτελεί τον τρόπο με 
τον οποίο το Facebook λειτουργούσε 
μέχρι τώρα. Το Facebook ειδοποιεί για 
τα δεδομένα που συλλέγονται και τον 
τρόπο χρήσης τους, αλλά στο παρελθόν 
χρειαζόταν οι χρήστες να ενημερώσουν 
τις ρυθμίσεις απορρήτου τους για να 
εξαιρεθούν από αυτές τις πρακτικές.  
 
Το pop up μήνυμα της Apple καθιστά 
σαφές ότι η κάθε εφαρμογή είναι πλέον 
υποχρεωμένη να ρωτάει τους χρήστες 
αν θέλουν να επιλέξουν ή να εξαιρεθούν 
της παρακολούθησης από αυτή την 
εφαρμογή. Άρα, οι ίδιοι χρήστες επιλέγουν 
αν θα επιτρέπουν στις εφαρμογές να 
καταγράφουν τα προσωπικά τους δεδομένα. 
Εάν οι χρήστες επιλέξουν την κοινή χρήση 
δεδομένων, δεν θα υπάρξει αλλαγή. Εάν 
όμως εξαιρεθούν, το Facebook θα πρέπει 
να περιορίσει το conversion και άλλες 
πληροφορίες από events (συμβάντα). 
 
Στην ουσία πρόκειται για το τέλος της 
παρακολούθησης προσωπικών δεδομένων 
από εφαρμογές τρίτων. Οι νέοι κανονισμοί 
δεν επιτρέπουν στους διαφημιζόμενους 
να παρακολουθούν τις συμπεριφορές των 
browsers και αλλάζουν τον τρόπο με τον 
οποίο οι διαφημιζόμενοι όχι μόνο αξιοποιούν 
εργαλεία για να αλληλεπιδράσουν οι 
χρήστες με διαφημίσεις αλλά και μετρούν 
την αποτελεσματικότητα των τελευταίων. 
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα 
γνωστά ψηφιακά Μέσα θα είναι λιγότερο 
αποτελεσματικά στην προώθηση των 
πωλήσεων, αλλά θα είναι πολύ πιο δύσκολο 
να μετρηθούν και να αποδοθούν πωλήσεις 
σε αυτά (attribution).
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ΠΟΙΟ ΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (TRACKING):  

Θα υπάρξει σημαντική απώλεια δεδομένων λόγω 
του αριθμού των χρηστών που αποφασίζουν 
να μην συναινέσουν. Αναμένονται σοβαροί 
περιορισμοί στην δημιουργία κοινών στόχευσης 
βάσει των δεδομένων που καταγράφονται από 
pixels. Ο ποιοτικός όγκος επισκεψιμότητας σε 
ιστοτόπους και εφαρμογές θα μειωθεί,  ο οποίος 
με τη σειρά του θα αυξήσει σημαντικά το κόστος 
ανά ενέργεια. Εκπρόσωποι της Facebook εκτιμούν 
αύξηση 150% του δείκτη CPA (cost per 
acquisition), αλλάζοντας το optimization method 
από conversion σε link-click.  

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΙΝΟΥ:  

Καθώς όλο και περισσότερα άτομα αναβαθμίζουν 
το λειτουργικό τους στο νέο iOS 14, οι χρήστες 
που αποκλείονται θα εξαιρούνται αυτόματα από 
ορισμένες δυνατότητες στόχευσης, κάτι που 
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του συνολικού 
διαθέσιμου κοινού.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 

Τα δεδομένα θα καθυστερούν από 24 ως 
72 ώρες. Αυτό επηρεάζει την ευελιξία στη 
στρατηγική των media, ανάλογα με τον τρόπο 
με τον οποίο οι διαφημιζόμενοι ρυθμίζουν τις 
προτεραιότητες των events.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΤΟΧΕΥΣΗ  

Εάν το Facebook παρακολουθεί λιγότερα
events, θα είναι πιο δύσκολο να 
βελτιστοποιηθούν αποτελεσματικά οι καμπάνιες. 
Επίσης, δεδομένης της καθυστέρησης έως 
και 3 ημερών στο repoting, θα καθυστερούν οι 
δυνατότητες βελτιστοποίησης από πλευράς 
διαφημιζομένων, καθώς πρέπει να περιμένουν 
3 ημέρες για να εντοπίσουν τυχόν επιπτώσεις. 
Κατά συνέπεια, θα υπάρχει καθυστέρηση στο 
πόσο γρήγορα μπορούν οι λίστες χρηστών για 
το targeting να επαναπροσδιορίζονται.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 

Το view through attribution window 28 και 7 
ημερών καταργείται όπως και το click through 
28 ημερών, ενώ παραμένει το click through 
των 7 ημερών. Μελλοντικά, το επικρατέστερο 
σενάριο αναφέρει σαν attribution window το 
1-day click. 
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5 ΘΕΜΑΤΑ
ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ 
ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ 

Διατηρώντας το ίδιο επίπεδο 
performance σε όλα τα κανάλια 
θα αρχίσουμε να βλέπουμε 
μειωμένη απόδοση.

O1
Το ROAS, που μετρά την 
αποτελεσματικότητα της 
ψηφιακής διαφημιστικής 
καμπάνιας, θα μειωθεί σημαντικά, 
ενώ το CPA θα αυξηθεί.

O2
Τα remarketing κοινά θα 
μειωθούν και ενδέχεται να είναι 
αρκετά περιορισμένα σε όγκο 
χρηστών για τη χρήση τους σε 
καμπάνιες.  

O3

Το attribution θα αλλάξει σε 
conversions που πια δεν θα 
βασίζονται σε viewable 
impressions, αλλά σε clicks. 

O4
Το reporting breakdown για 
μεγαλύτερη ανάλυση των 
αποτελεσμάτων μίας καμπάνιας, 
όπως για παράδειγμα το 
breakdown βάσει δημογραφικών, 
αναμένεται να καταργηθεί.

O5
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙΤΕ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:

Πιστεύουμε ότι αυτή η εξέλιξη δημιουργεί την τέλεια 
ευκαιρία για να χτίσετε ένα νέο online διαφημιστικό 
οικοσύστημα, που θα επιτρέψει στους διαφημιστές να 
δημιουργήσουν μία στατηγική που θα δίνει έμφαση σε 
πραγματικά μετρήσιμα αποτελέσματα (online & offline 
growth, brand lift, κλπ.), αντί της παρακολούθησης 
απλών διαγνωστικών δεικτών (clicks, posts clicks).  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ:  

Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να αφήσουν πίσω τους 
το παραδοσιακό μέχρι τώρα οριζόντιο ταξίδι των 
χρηστών στα media, όπου κύριος σκοπός ήταν να 
τους οδηγήσει σε ένα website, και να σχεδιάσουν 
ένα ταξίδι βασισμένο σε μια πλατφορμοκεντρική 
προσέγγιση που θα προσφέρει επιπλέον εμπειρίες, 
με στόχο την αύξηση της προτίμησης για τη μάρκα, 
κάτι που εμμέσως θα συμβάλλει στην κερδοφορία 
της επιχείρησης μέσω όλων των σημείων δράσης.  

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (TRACKING):

Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες που θα 
επιτρέψουν στους διαφημιζόμενους να 
εξερευνήσουν ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 
τοπίο στο marketing  μέσω της παρακολούθησης 
των ενεργειών των χρηστών στα online μέσα.

CONVERSION API:

Το Conversion API επιτρέπει στους 
διαφημιζόμενους να στέλνουν web events από 
τους διακομιστές (servers) τους απευθείας 
στο Facebook. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η 
λειτουργικότητα δεν χρησιμοποιεί cookies από 
ένα browser, όπως κάνει το κλασικό pixel. Οι 
ρυθμίσεις του web browser δεν επηρεάζουν τη 
δυνατότητα αποστολής δεδομένων από πελάτες 
που έχουν δώσει την απαραίτητη συγκατάθεσή 
τους στους διαφημιζόμενους.
 

 

Πελάτης Ιστότοπος Πελάτη

Διακομιστής Πελάτη

Το conversation API έχει σχεδιαστεί για να συμβαδίζει με τα εργαλεία και τους 
όρους απορρήτου για τους χρήστες στο Facebook.

PIXEL

APIs

Πλατφόρμα
Διαφημίσεων

PIXEL EVENT
(e.g. “Add to cart”)

Οι προεπιλογές στους browsers και στις συσκευές δύνανται  
να αποκλείσουν δεδομένα.

Το conversion API θα βοηθήσει 
τους διαφημιζόμενους να 
βελτιώσουν την ακρίβεια των 
μετρήσεών τους, σεβόμενοι 
παράλληλα τη συγκατάθεσή τους.
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AGGREGATED EVENT 
MEASUREMENT:  
 
Μέσω αυτής της μορφής μέτρησης 
περιορίζονται τα website domains se 8 
conversion events που μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε για τη βελτιστοποίηση των 
διαφημίσεων. Για να γίνει αυτό, οι διαφημιζόμενοι 
χρειάζεται να επαληθεύσουν το domain τους 
και να ρυθμίσουν τα events με προτεραιότητα, 
ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν δεδομένα 
conversions από ένα μόνο website domain.

THIRD-PARTY TRACKING:  
 
Οι διαφημιζόμενοι θα εξακολουθούν να 
βασίζονται σε εργαλεία παρακολούθησης 
τρίτων, όπως τα Google Analytics και η Adobe, 
ωστόσο τα προσεχή 2 χρόνια κινούμαστε προς 
ένα ψηφιακό τοπίο με λιγότερα cookies, όπου 
οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν 
εναλλακτικές μεθόδους παρακολούθησης. Το 
third party tracking είναι μία προσωρινή λύση.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 

Οι διαφημιζόμενοι ενδέχεται να χρειαστεί 
να στραφούν προς άλλες λύσεις μέτρησης, 
για παράδειγμα να κληθούν να εξετάσουν 
το “marketing mix modeling”, το οποίο είναι 
μία στατιστική μέθοδος προσδιορισμού της 
αποτελεσματικότητας των καμπανιών, μέσω της 
οποίας τα δεδομένα σπάνε σε επιμέρους λίστες 
και διαφοροποιούνται μεταξύ εναλλακτικών 
τακτικών και προωθητικών ενεργειών.
 

Το Marketing Mix Modeling μπορεί 
να βοηθήσει τους διαφημιζόμενους να 
αξιολογήσουν την επίδραση του κάθε 
καναλιού.

Βήμα 2 :  Χρησιμοποιήστε προηγμένα στατιστικά εργαλεία
απόδοσης που αξιοποιούν διαθέσιμα δεδομένα.

Βήμα 1 :  Συλλέξτε όλους τους σχετικούς παράγοντες που 
συμβάλλουν στην απόδοση. 

Βήμα 3 :  Μετρήστε την αποτελεσματικότητα και 
επηρεάστε ανάλογα τις ενέργειές σας.

Online MediaΠροωθητικές 
ενέργειες

Τιμή

Εξωτερικό 
περιβάλλον και 
ανταγωνισμός

Κανάλια 
Διανομής

Offline Media

Όγκος Πωλήσεων

Τακτική 1

Τακτική 2

Τακτική 3

Τακτική 4
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ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΚΑΘΩΣ ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΕΝΑ
COOKIELESS ΜΕΛΛΟΝ
Οι επιπτώσεις του iOS 14 update είναι ένα μόνο μέρος των αλλαγών που αναμένουμε
το επόμενο διάστημα σε σχέση με το online tracking και measurement των digital ενεργειών.

Από το Σήμερα…

Η online διαφήμιση μέσω της ακρίβειας που 
προσέφερε σε επίπεδο στόχευσης και μέτρησης 
της αποτελεσματικότητας, δημιούργησε μία 
συνεχώς εξελισσόμενη αγορά για τους digital 
marketers. Τα third party cookies δημιούργησαν 
μία υπερ-αξία, αποκαλύπτοντας περισσότερα 
δεδομένα για τους “ανώνυμους” χρήστες του 
διαδικτύου.

Τα cookies δεν θα σταματήσουν
να υφίστανται
Είναι τα third party cookies εκείνα τα οποία θα 
αρχίσουν να γίνονται blocked από τον κύριο 
browser, δηλαδή τον Google Chrome.

Καλύτερο UX, έλεγχος και πλούτος 
δεδομένων
Όλες οι αλλαγές θα συντελέσουν στο να έχουμε 
ανώτερη ποιότητα μετρήσεων, καλύτερο user 
experience και τελικά καλύτερα δεδομένα.

Τα first party data είναι το μέλλον
Τα brands θα πρέπει να σκεφτούν και να 
επαναπροσδιορίσουν την στρατηγική τους ως 
προς το personalization, το 1-1 marketing, καθώς και 
την συλλογή first party data για να μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν στην εποχή του Private Web.

Κατευθυνόμαστε προς την εποχή
του Private Web
Οι χρήστες θα είναι όλο και περισσότερο 
επιφυλακτικοί προτού “μοιραστούν” τα δεδομένα 
τους. Η δύναμη είναι πλέον στα δικά τους χέρια.

Εποχή του Τransactional Web Εποχή του Private Web

… στην Επόμενη Μέρα

Όταν ένας χρήστης
επισκέπτεται μία ιστοσελίδα

ή εφαρμογή και δεν επιθυμεί
να γίνεται tracked, τότε

θα παραμένει “ανώνυμος”.
Ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων

που μέχρι τώρα λαμβάναμε,
θα αρχίσει να χάνεται.

3 4

1 2
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M    έσα στα επόμενα χρόνια, θα επέλθει 
μια ουσιαστική αλλαγή στο ψηφιακό 
τοπίο, όπως συνηθίζαμε να το 

γνωρίζουμε. Για τους διαφημιζόμενους, η βασική 
πρόκληση είναι να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία 
μεταξύ του να εξασφαλίζουν την απαραίτητη 
τήρηση της ιδιωτικότητας, προσθέροντας 
παράλληλα μια προσωποποιημένη εμπειρία 
στους χρήστες.  

Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει την 
ενδεχόμενη απώλεια της παρακολούθησης 
των εφαρμογών μελλοντικά, κάνοντάς μας να 
συνειδητοποιήσουμε ότι η εποχή αλλάζει, αλλά 
αυτό μπορεί να είναι θετικό για όλους. Μία εποχή 
που εν τέλει θα επιφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια 
όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο τα 
δεδομένα των χρηστών χρησιμοποιούνται στο 
online περιβάλλον. 

Διαφορετικές διαστάσεις της απώλειας παρακολούθησης, ανάλογα με τις συσκευές
και την τεχνολογία, χωρίς ακριβή εκτίμηση του όγκου της απώλειας... 

ΣΕ:

Εξαφάνιση Cookies Χρήστες που δεν 
συναινούν στην 

παρακολούθηση (GDPR)

Χρήστες iOS
14.5 χωρίς

συγκατάθεση

Χρήστες με
AdBlock

Estimated 30% των επισκεπτών
websites και οι δραστηριότητες 
παρακολουθούνται με ακρίβεια

Θέλετε να ενημερωθείτε
για τα σωστά βήματα που χρειάζεται να 

ακολουθήσετε σχετικά με τις αλλαγές γύρω από την 
χρήση των cookies που επηρεάζουν το
tracking, το social measurement και το

optimization των καμπανιών στο digital περιβάλλον; 
Η ομάδα Social & Performance Marketing της

Ogilvy, προσφέροντας όλο το φάσμα των 
υπηρεσιών Social Media, Social Intelligence, Paid 

Social, Integrated Search, Data, Analytics, 
Conversion Optimisation, μπορεί να βοηθήσει την 

επιχείρησή σας στην επόμενη μέρα
της cookie-less εποχής.

Το 90-95% των επισκεπτών σε websites και 
οι δραστηριότητες παρακολουθούνται με ακρίβεια

ΑΠΟ:

Χρήστες που χρησιμοποιούν ορισμένα 
προγράμματα αποκλεισμού διαφημίσεων

και cookie-cleaners

ΣΥΝΟΨΗ

Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με τον Χρήστο Λάτο,
Deputy CEO - Ogilvy Greece: 

christos.latos@ogilvy.com
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