
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
για μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις: Διαφημίσεις 

στο διαδίκτυο



Απαραίτητα Εργαλεία Διαδικτύου

• Email

• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

• Διαφήμιση στο Διαδίκτυο



Ο Αντίκτυπος των Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης

Η επιτυχία μιας εκστρατείας ενημέρωσης/διάχυσης στα
κοινωνικά δίκτυα μπορεί να μετρηθεί με τη χρήση
διαφορετικών δεικτών.

Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν τον αριθμό των φίλων,
τον αριθμό των ακολούθων και/ή τον αριθμό των
συνδρομητών.



Παράδειγμα #1: Οι ακόλουθοι του 
Donald Trump στο Twitter



Παράδειγμα #2: Οι 
ακόλουθοι στο 
Facebook των Oxfam 
UK και Oxfam USA



Social Media Impact

• metrics of posts’: 
likes/shares and 
comments/reactions to 
their content 

• Twitter likes/shares

LinkedIn likes/shares  

Facebook reactions



Ο Αντίκτυπος των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης

Αριθμός «κλικ» σε 
ηλεκτρονικές σελίδες και 
αριθμός θεάσεων

Αναφορές στα ΜΜΕ.



The Charity Social 100 Index (UK)

Σε αυτόν τον δείκτη, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις αξιολογούνται 
με βάση τα έσοδά τους, την απήχηση του brand τους και τις 
επιδόσεις τους σε κοινωνικά μέσα όπως Facebook, Twitter, LinkedIn 
και YouTube και γενικότερα, τη συμπεριφορά τους στα κοινωνικά 
μέσα.



Διαφήμιση στο Διαδίκτυο

Η διαφήμιση στο διαδίκτυο δεν περιλαμβάνει μόνο τη

χρήση του email και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης
αλλά και άλλα είδη προβολής διαφημίσεων όπως τα
banners. Η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να
στοχεύουμε τις διαφημίσεις σε αποδέκτες με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (πχ. δημογραφικά) και
συγκεκριμένη συμπεριφορά στο διαδίκτυο.

Η διαφήμιση στο διαδίκτυο ΔΕΝ είναι δωρεάν. Ωστόσο, το 
κόστος της στο Facebook, στο Google Search και στο 
Twitter είναι σχετικά προσιτό. 





Τα Εργαλεία που χρησιμοποιούν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
για να προσελκύσουν δωρεές



Ηθικό δίλημμα… ζήτημα «εκπόρνευσης της φτώχειας», δηλ.
η εκμετάλλευση οπτικοακουστικού περιεχομένου και
προσωπικών μαρτυριών που δείχνουν ακραία ανέχεια με
στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης, αγνοώντας
παντελώς την αξιοπρέπεια αυτών που υποφέρουν.

Πηγή: https://lindaraftree.com/2013/06/26/when-fundraising-harms-dignity/



Blogging

Το χαμηλό κόστος καθιστά το blogging ένα ιδανικό εργαλείο
για μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ώντας λιγότερο
«στατικά» και επίσημα από τις ιστοσελίδες
φιλανθρωπικών οργανισμών, τα blogs είναι ένας
σπουδαίος τρόπος να εκφράσεις τις απόψεις σου και να
πυροδοτήσεις μια δημόσια συζήτηση. Η μεγαλύτερη
έκτασή τους, σε σχέση με τις δημοσιεύσεις σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, επιτρέπει στον/ην συγραφέα τους
να πραγματοποιήσει εκτενείς αναλύσεις.



Τα πλεονεκτήματα του Blogging

Μέσα από τη λειτουργία ενός blog μπορείς:

• Να μοιραστείς την ιστορία σου, δίνοντας έμφαση στα ισχυρά
σημεία των δραστηριοτήτων σου.

• Να μοιραστείς περιεχόμενο. Το blogging αφορά στον καθορισμό
μιας άποψης/ιδέας/είδησης με στόχο να καταστεί σημείο
αναφοράς και να διαχυθεί ευρέως.

• Να δείξεις τον αντίκτυπό σου. Το blog περιλαμβάνει αρκετό χώρο
να εξηγήσεις λεπτομερώς τι κάνεις και να δείξεις ποιοτικές πτυχές
της δράσης σου που δεν μπορούν εύκολα να κοινοποιηθούν με τη

χρήση άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.



Πετυχημένο Blogging

• Οι αναρτήσεις πρέπει να δείχνουν ότι έχει ανακύψει μια
επείγουσα ανάγκη την οποία η οργάνωσή σου προσπαθεί να
αντιμετωπίσει. Αυτό πρέπει να επιχειρείται με τρόπο που να
καθιστά τον αναγνώστη της ανάρτησης συμμέτοχο.

• Να αξιοποιείς σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες.

• Οι διαδοχικές αναρτήσεις πρέπει να δείχνουν και να φαίνονται
οικείες. Πρέπει να υπάρχει συνοχή.

• Ένα κρίσιμο συστατικό μιας στρατηγικής blogging είναι ότι οι
αναρτήσεις πρέπει να εμπνέουν στους αναγνώστες τους την
ανάγκη να ασχοληθούν ουσιαστικά.



Συμβουλές για Bloggers I

• Είναι απαραίτητη η σωστή χρήση της γλώσσας. Να κάνεις
ορθογραφικό/γραμματικό έλεγχο του περιεχομένου πριν το αναρτήσεις.

• Να αποφεύγεις βαριές εκφράσεις και χρήση ακατάληπτης γλώσσας.

• Να χρησιμοποιείς πολλά παραδείγματα, εικόνες, βίντεο και γραφικά.

• Να απαντάς στα σχόλια και την ανατροφοδότηση γρήγορα και
αποτελεσματικά.

• Να ενθαρρύνεις τρίτους να κάνουν αναρτήσεις για να αποκτήσεις
πιστούς αναγνώστες.

• Να έχεις τακτικές αναρτήσεις. Πρέπει να υπάρχει μια ακολουθία στη
συχνότητα των αναρτήσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειτα για δυο
αναρτήσεις το μήνα ή τέσσερις αναρτήσεις τη βδομάδα. Οι αναγνώστες
σου πρέπει να μπορούν να βασιστούν σε εσένα για νέα πληροφόρηση.



Συμβουλές για Bloggers II

• Δώσε χρόνο. Τα blogs είναι συνήθως μια αργή διαδικασία
εγκατάστασης ενός καναλιού επικοινωνίας, κατά τη
διάρκεια της οποίας δημιουργείται σταδιακά μια ομάδα
μυημένων αναγνωστών που διαχύουν την πληροφόρηση.

• Να κάνεις έκκληση για ανάληψη δράσης. Θα συνεισφέρει
στην αύξηση των αναγνωστών και θα πολλαπλασιάσει τις
ευκαιρίες ενασχόλησης τρίτων ατόμων με το αντικείμενο
της εκστρατείας.



Κάνε γνωστό το blog σου

• Ενημέρωσε τον κοινωνικό σου κύκλο και το δίκτυό σου για
το blog της οργάνωσής σου. Θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι
υπάρχει!

• Να κάνεις όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να
εμφανίζεται σε όλες τις μηχανές αναζήτησης.

• Να χρησιμοποιείς κατάλληλα tags. Με τον τρόπο αυτό θα
σε βρουν αναγνώστες με τους οποίους δεν έχεις άμεση
σχέση.

• Να διαβάζεις και να σχολιάζεις τα blogs άλλων
οργανώσεων και να εισάγεις σύνδεσμους σε αυτά τα blogs
στις δικές σου σελίδες.



Το Crowdrise (https://www.crowdrise.com/) είναι μια
πλατφόρμα στην οποία μεμονωμένα άτομα μπορούν να
ξεκινήσουν τις δικές τους προσωπικές εκστρατείες για
λογαριασμό φιλανθρωπικών οργανώσεων ή για την
αντιμετώπιση επείγουσων καταστάσεων.

about:blank


“Shops to donate” και “Charity Malls”
• Το «κατάστημα για δωρεές» (Shop to donate) είναι η

ιστοσελίδα που δίνει σε φιλανθρωπικές οργανώσεις την
προμήθεια που λαμβάνει από ηλεκτρονικά καταστήματα
επειδή κατευθύνει σε αυτά πελάτες για προϊόντα και/ή
υπηρεσίες τους.

• Το «Φιλανθρωπικό Πολυκατάστημα» (Charity Mall) είναι
μια ιστοσελίδα που έχει συνάψει συμφωνίες με διάφορα
ηλεκτρονικά καταστήματα προκειμένου να τους στέλνει
πελάτες και να λαμβάνει σε αντάλλαγμα προμήθεια υπέρ
φιλανθρωπικών οργανώσεων.



Παράδειγμα Charity Mall: iGive.com 
(https://www.igive.com/welcome/lp16/cr64a.cfm )

about:blank


Παράδειγμα Charity Mall: Goodshop
https://www.goodsearch.com/give

about:blank


Το JustGive (https://www.justgive.org/ ) είναι ένας ιστότοπος στον οποίο οι
χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 1,8 εκατ. φιλανθρωπικούς
σκοπούς και οργανώσεις για να προσφέρουν στήριξη με δωρεές, με χρέωση
πιστωτικής κάρτας.

about:blank


Μέτρο !

• Σε κάθε εκστρατεία μάρκετινκ είναι κρίσιμο 
να καθορίζεις το κοινό σου και να οριοθετείς 
με σαφήνεια τον στόχο και το όραμα σου.



Παράδειγμα 1: Δείκτες Απήχησης σε Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης



Παράδειγμα 2: Δείκτες Απήχησης σε Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης



Να ακούς και να αποτιμάς!

• Να ακούς. Η δεκτικότητα σε εισαρχόμενα μηνύματα είναι
μια κατάλληλη τακτική για κάθε οργάνωση ανεξάρτητα 
από τον σκοπό ή το μέγεθός της.

• Να αλληλεπιδράς με τους υποστηρικές σου.

• Να αποτιμάς το κοινό σου.

• Να αξιολογείς την οργάνωσή σου.



Πηγή: Avectra



Πρόσθετες Πηγές
•http://www.seerc.org/atsiv/vle/

•https://www.facebook.com/trainingNGOs/

•www.ngotraining.eu

about:blank
about:blank
about:blank


Αυτό το υλικό αποτελεί μέρος ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού για
ΜΚΟ που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Advancing the Third Sector
through Innovation & Variation (ATSIV).

Το ATSIV είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το ERASMUS+ KA2, το
οποίο υλοποιήθηκε την περίοδο 2016-2019 από μια σύμπραξη φορέων από
την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Βασικός στόχος του
έργου αποτελεί η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των
εργαζομένων σε ΜΚΟ , αναπτύσσοντας και παρέχοντας πρόσβαση σε μία
διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης μέσω ενός παιχνιδιού.

The European Commission support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.



Οι Εταίροι


