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Εισαγωγή – Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και
Κοινωνική Αλλαγή

Οι νέοι άνθρωποι είναι βαθιά βυθισμένοι στον ψηφιακό κόσμο, ειδικότερα ως
χρήστες και πελάτες του περιεχομένου που δημιουργείται από άλλους. Όταν
πρόκειται να επηρεάσουν ένα ευρύτερο κοινό για σκοπούς που ενδιαφέρουν
τους ίδιους πραγματικά, συχνά στερούνται των ικανοτήτων να αξιοποιήσουν τα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για να μεταφέρουν τα μηνύματά τους σε ένα πιο
ευρύ κοινό.

Την ίδια στιγμή, οι νεαροί εργαζόμενοι χρειάζεται να εμβαθύνουν την
κατανόησή τους για το πώς τα κοινωνικά δίκτυα δουλεύουν, υπό την έννοια όχι
μόνο του περιεχομένου αλλά και τεχνικών προδιαγραφών.

Όπως κάθε κοινότητα, έτσι και οι διαδικτυακές έχουν το δικό τους “savoir vivre”
και με αυτό το πνευματικό προϊόν στοχεύουμε στην υποστήριξη τόσο των
νεαρών εργαζομένων όσο και των νέων ανθρώπων να προωθήσουν την
κοινωνική αλλαγή, αξιοποιώντας τα Κοινωνικά Δίκτυα και τα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης.

Ο συγκεκριμένος σκοπός αυτού του πνευματικού προϊόντος είναι να επιτρέψει
στους νεαρούς εργαζομένους να κατανοήσουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
και να τους παρέχουν τα εργαλεία και τις διαδικασίες εκείνες να τρέξουν
επιτυχημένες διαδικτυακές καμπάνιες μαζί με τη νεολαία, σε ζητήματα που
επηρεάζουν τη νεολαία και τις κοινωνίες εντός των οποίων ζουν.



Ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα που επιθυμούμε να διευθετήσουμε,
είναι το γεγονός ότι η νεολαία δυσκολεύεται να καταλάβει την
έννοια και την ανάγκη της Διάδοσης έργων, όπως για παράδειγμα 
 τα έργα του Erasmus+. Είναι αναγκαίο οι εταίροι να επεκτείνουν
την επίδραση των έργων που υλοποιούν. Για να γίνει αυτό, η
εκπαίδευση των νεαρών εργαζομένων και των νέων ατόμων στο
πώς να χρησιμοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και πώς να
πλοηγούνται στα κοινωνικά δίκτυα, με σκοπό την προώθηση των
κοινωνικών μηνυμάτων, είναι κομβικής σημασίας.

Αυτό το πνευματικό προϊόν θα παρέχει εργαλεία που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την κινητοποίηση των νέων ατόμων προς
την επίτευξη της κοινωνικής αλλαγής.



Πώς πρέπει οι ΜΚΟ να αξιοποιήσουν τα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης;

Οι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορεί να είναι ανθρωπιστικά-
επικεντρωμένοι ή σε δωρεές βασισμένοι. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
τους έχουν βοηθήσει να είναι στην κορυφή της ροής τόσο του κοινού, όσο
και των υποστηρικτών.

Αυτοί οι οργανισμοί έχουν εξαπλωθεί σε κάθε δυνατό κοινωνικό δίκτυο,
ώστε να ευαισθητοποιήσουν, να κινητοποιήσουν πόρους από δωρεές και
να ξεκινήσουν μια αμφίδρομη επικοινωνία. Είτε προσεγγίζοντας το κοινό
μέσω του Facebook, είτε δίνοντας πληροφορίες μέσω του Instagram, οι μη-
κερδοσκοπικοί οργανισμοί κατακτούν σταθερά το διαδικτυακό χώρο.

Παρατίθενται κάποιοι από τους τρόπους με τους οποίους οι μη-
κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να σχεδιάσουν αποτελεσματικές
στρατηγικές μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

Ενθάρρυνση υποστηρικτών να μοιραστούν τις εμπειρίες τους:
Η εμπλοκή των καταναλωτών είναι μια καθαρά ιδιοφυής τεχνική διάχυσης
του λόγου. Αυτή η τακτική εφαρμόζεται από πολλούς οργανισμούς για την
άντληση πόρων.
Οι ΜΚΟ μπορούν να δημιουργήσουν καμπάνιες για τις εκδηλώσεις τους και
τις ειδικές διακοπές. Αυτό διαχέει το μήνυμα πολύ καλύτερα από οτιδήποτε
άλλο.



Ξεκινήστε το blogging:

Χρησιμοποιείστε τα blogs για να πείτε την ιστορία σας και
αξιοποιείστε τη δύναμη της αφήγησης-ιστοριών στις καμπάνιες
marketing. Προσελκύστε τα άτομα να μοιραστούν τις εμπειρίες
του, γράφοντας κάτι, και μετά μπορείτε να το δημοσιεύσετε στο
Facebook και να στείλετε συνδέσμους στο Twitter.

Συνεργαστείτε με τους δωρητές και τους υπευθύνους συλλογής
πόρων για να δώσετε μια σύντομη ενημέρωση στα άτομα σχετικά
με τον τρόπο εργασίας των οργανισμών σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εικόνες και βίντεο μαζί με
το blog για να αιτιολογήσετε και να προσδώσετε χαρακτήρα στις
ιστορίες σας. Αυτό συμπληρώνει την αίσθηση της σχετικότητας.

Προσπαθήστε να μοιράζεστε το περιεχόμενό σας παραπάνω από
μια φορά, η κοινοποίηση του τίτλου με ένα σύνδεσμο σε ένα tweet
είναι ένας συναρπαστικός τρόπος διασύνδεσης με τους
υποστηρικτές. Προσθέστε μια εικόνα με ένα hashtag ή κάντε μια
ερώτηση και κοινοποιείστε την μια άλλη ώρα της μέρας, της
εβδομάδας ή του μήνα.



Δημιουργείστε τη δική σας σελίδα στη Wikipedia:

Η σελίδα Wikipedia είναι ένας εξαιρετικός κοινωνικός τόπος που συνδράμει στη
διαχείριση της επωνυμίας σας στο διαδίκτυο. Λειτουργεί καλά και για SEO.

Για να δημιουργήσετε μια σελίδα, χρειάζεται να δημιουργήσετε μια είσοδο στη
Wikpedia, όταν τη δημιουργείτε, φροντίστε να επιστρέφετε συχνά πίσω και να
παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές.

Χρησιμοποιείστε τη δύναμη των εικόνων και των βίντεο:
Μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, φανταστείτε, λοιπόν, τι επίδραση θα έχει
ένα βίντεο στο να συνεπάρει την κοινωνία.

Φροντίστε να αξιοποιήσετε το YouTube και να ανεβάζετε όσο περισσότερα
βίντεο της δουλειάς σας, τους επαίνους και τις αλλαγές που απολαμβάνετε στον
κόσμο με τον δικό σας τρόπο. 

Οι εικόνες δημιουργούν τη δική τους εντύπωση, δημοσιεύετε κάθε λεπτομέρεια
της δουλειάς σας με τη μορφή εικόνων σε πληθώρα καναλιών. Εάν δε
χρησιμοποιείτε το Pinterest, χάνετε ένα μείζονος σημασίας εν δυνάμει δωρητή.
Έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εθελοντικά κοινωνικά δίκτυα.

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις εικόνες δωρεών και να τις δημοσιεύσεις στη
σελίδα σου στο Facebook και να προσκαλέσεις τα άτομα να συνδράμουν
εθελοντικά. Αυτό επίσης λειτουργεί καλά στο Flickr.



Δημιουργείστε μια σελίδα και μια ομάδα: 

Δημιουργείστε τη δική σας σελίδα στο Facebook και προσελκύστε
τα άτομα μέσα από τις πληροφορίες και τη ροή στη σελίδα. Αυτά
μπορούν να είναι σύνδεσμοι που κατευθύνουν στην ιστοσελίδα
σας, εικόνες, βίντεο και μαρτυρίες εθελοντών και υπευθύνων
συλλογής πόρων.

Φροντίστε το περιεχόμενο που ανεβάζετε εκεί να είναι σχετικό με
τον οργανισμό σας και με τα άτομα που συνδέονται με αυτό.

Οι ομάδες του Facebook επιφέρουν παραπάνω πόρους συγκριτικά
με τις σελίδες, εδώ επίσης μπορείτε να στείλετε προσωπικά μέιλ
στα μέλη. Αν και ίσως να πρέπει να αραιώσετε την επωνυμία σας
και να επιλέξετε κάτι γύρω από το σκοπό σας.

Ενσωματώστε τις Διαφημίσεις του Facebook 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαφημίσεις του Facebook που
σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία που προβάλλετε.
Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφημίσεις στο Facebook για μια
εκδήλωση ή την επόμενη στρατηγική μάρκετινγκ σας.



Συνεργαστείτε με επωνυμίες και με influencers:

Συνεργαζόμενοι με καλά εδραιωμένες επωνυμίες και influencers
των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, θα περάσετε το μήνυμα
αποτελεσματικά, προσεγγίζοντας μεγαλύτερο κοινό.

Αυτές οι επωνυμίες και οι influencers θα κοινοποιούν πράγματα
σχετικά με τον οργανισμό σας στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσής
τους, θα δημοσιεύουν βίντεο στην ιστοσελίδα τους και θα
προωθούν αυτόν μέσω των προϊόντων τους.

Πρέπει να τους μετατρέψετε σε δικούς σας brand ambassadors και
θα επωφεληθείτε από αυτούς στη συλλογή πόρων και στον
εθελοντισμό. Βοηθά, επίσης, στο κτίσιμο «πρόσωπο-με-πρόσωπο»
δεσμών με το κοινό.

Δημιουργείστε μια καμπάνια “crowdfunding”

Ως εναλλακτική σε εκδηλώσεις και ειδικές περιστάσεις, μπορείτε
επίσης να δημιουργήσετε μια απλή σελίδα “crowdfunding”.
Κοινοποιείστε τη σελίδα χρησιμοποιώντας τους ακολούθους των
social media σας, ζητώντας μια εύκολη και γρήγορη παράλληλα
δωρεά.



Συνδεθείτε με αντίστοιχης φιλοσοφίας εταίρους στο LinkedIn:

Το κίνητρο σας είναι να επεκτείνετε την κοινότητά σας, για το σκοπό αυτό πρέπει να
βρείτε πολύτιμους εταίρους, υποστηρικτές στο LinkedIn και το Twitter. Επίσης
μπορείτε να βρείτε σχετικούς εμπόρους, influencers και υποστηρικτές στο Facebook.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λίστα ενδιαφέροντος του Facebook για να
αποκτήσετε νέους ακολούθους και fans. Επίσης μπορείτε να ρίχνετε μια ματιά σε
άλλους οργανισμούς που περιβάλλουν το σκοπό σας σε διαφορετικά κοινωνικά
δίκτυα.

Παρακολουθείστε αυτούς που σας ακολουθούν:

Παρακολουθείται τους λογαριασμούς που σας ακολουθούν. Μπορεί να έχουν μεγάλη
επιρροή σε έναν χώρο που είναι σημαντικός για εσάς ή μπορεί να έχουν πολλούς
ακολούθους, που μπορείτε να προσεγγίσετε και τους οποίους διαφορετικά δεν θα
μπορούσατε.

Ευχαριστήστε τους χορηγούς σας:

Δημοσιεύστε ένα ευχαριστήριο μήνυμα προς όλους εκείνους τους ανθρώπους που
βοηθούν στο να γίνει δυνατή η δουλειά σας. Το να τους ευχαριστήσετε για όλες τις
προσπάθειές τους είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αναβαθμίσετε τη στρατηγική
μάρκετινγκ σας. Η ανάρτηση στη σελίδα των χορηγών θα προσελκύσει επίσης
ισχυρούς ακόλουθους, ενώ η προσθήκη της ανάρτησης στη σελίδα σας θα σας φέρει
περισσότερους υποστηρικτές.



Θέστε ερωτήσεις και απαντήστε σε όλους:

Θέτοντας ερωτήσεις ενθαρρύνεται ο διάλογος με τους δωρητές, τους
υποστηρικτές και τους εθελοντές. Οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό
αλληλεπιδράσεων και απαντήσεων.

 Η απάντηση είναι ένας τρόπος να ξεχωρίσετε εσείς από τους άλλους
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Διατηρήστε έγκαιρη ανταπόκριση,
μπορεί να είναι 24 ώρες ή λιγότερο, και κρατήστε το χρόνο λίγο
λιγότερο για το Twitter.

Διατηρήστε τη διαφάνεια:

Προσθέστε αξιόπιστα ονόματα και λεζάντες για να επικυρώσετε τη
συνεισφορά των υποστηρικτών, των εθελοντών και των συνεργατών
σας.
Εκτιμήστε τους δωρητές, τους υποστηρικτές και τους εργαζόμενους
γνωστοποιώντας την προσπάθειά τους στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης.
Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι ένας από τους σημαντικότερους
τρόπους με τους οποίους οι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν
να διαχύσουν το μήνυμά τους. Είναι σημαντικό να οικοδομηθεί μια
επωνυμία με την με την πίστη, την εντύπωση και τον ενθουσιασμό
που κάθε οργανισμός ονειρεύεται. 

 



Τι μπορούν οι ΜΚΟ να καταφέρουν χρησιμοποιώντας με
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης;

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δίνουν σε εσάς τη δύναμη να κοινοποιείτε
εικόνες, βίντεο και κείμενα που μπορούν να προσεγγίσουν ένα παγκόσμιοκοινό.
Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στα άτομα να:

·Αποκτήσουν εικόνα της δουλειάς σας
·Συνδράμουν εθελοντικά
·Γίνουν δωρητές 
·Σας δώσουν ανατροφοδότηση.

Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εσάς να έρθετε σε επαφή με άλλους
οργανισμούς στην περιοχή σας και με εν δυνάμει δωρητές. Αν και μπορεί να
είναι δύσκολο να βρίσκετε συνεχώς ιδέες για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, σίγουρα αξίζει τον κόπο μακροπρόθεσμα.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναπτυχθεί για να καλύπτουν όλες τις
ανάγκες των κοινωνικών αιτιών, πράγμα που σημαίνει ότι είναι τέλεια
προσαρμοσμένα για να βοηθήσουν τη ΜΚΟ σας. Οι περισσότερες ψηφιακές
πλατφόρμες έχουν πλέον λειτουργίες για να σας βοηθήσουν:

·Στην οργάνωση εράνων·
·Στον σχεδιασμό εκδηλώσεων.
·Στο συντονισμό των εθελοντών.
·Στην ενθάρρυνση των δωρεών και
·Στην κοινοποίηση των ιδεών!



Επιλέγοντας την κατάλληλη πλατφόρμα μέσων κοινωνικής
δικτύωσης:

Facebook:

Σχεδιασμένο από την αρχή για να ενώνει τους φοιτητές στις
πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ, το Facebook, ταχέως, μετατράπηκε σε ένα
παγκόσμιο κοινωνικό δίκτυο, με μια πληθώρα χρήσιμων λειτουργιών για τον
ψηφιακό ακτιβισμό. Για παράδειγμα, το Facebook επιτρέπει στους χρήστες να
δημιουργούν τόσο δημόσιες ορατές και ιδιωτικές ομάδες, που βοηθούν τους
ακτιβιστές και τους υποστηρικτές τους να κοινοποιούν πληροφορίες και να
συντονίζουν τις προσπάθειές τους. Οι ομάδες του Facebook επίσης βοηθούν
τους οργανισμούς να βρουν νέους υποστηρικτές και να συγκεντρώσουν τους
πόρους τους όταν χρειάζεται.

Συμβουλές! Κάποιες συμβουλές για την απόκτηση υποστηρικτών για την
καμπάνια στο Facebook

Όταν, αρχικά, δημιουργήσετε την ομάδα σας στο Facebook, σελίδα ή cause, να
έχετε το περιεχόμενό σας έτοιμο. Δημοσιεύστε το λογότυπο της καμπάνιας σας,
το όνομά της, τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα στοιχεί επικοινωνίας
μαζί σας. Επικεντρώστε τις προσκλήσεις σας στους συμμάχους σας.
Αποστέλλοντας προσκλήσεις σε όλους όσοι βρίσκονται στη λίστα των φίλων δεν
θα επιφέρει περισσότερη υποστήριξη στην εταιρία σας.



Μόνο εκείνοι που ενδιαφέρονται ήδη για το θέμα σας, θα
ενταχθούν στην καμπάνια σας. Στείλτε ξεκάθαρο μήνυμα στα
άτομα που έχουν συνταχθεί μαζί σας, να προσκαλέσουν τους
δικούς τους φίλους στην ομάδα του Facebook, τη σελίδα ή το
cause.
Στείλτε ξεκάθαρα μηνύματα για την καμπάνια σας, ώστε τα άτομα
που προσκαλείτε να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Είναι επίσης
καλό να είστε ξεκάθαροι για το τι δράσεις τα μέλη σας μπορούν να
κάνουν. Διατηρείτε την ομάδα του Facebook σας, σελίδα ή cause,
ενημερωμένη. Δημοσιεύστε ερωτήσεις για το θέμα σας ή νέες
πληροφορίες σε τακτική βάση, ώστε να κρατάτε το ενδιαφέρον
των μελών σας για την καμπάνια σας αμείωτο.



Instagram: 

Για πολλούς το Instagram έχει μετατραπεί σε μια από τις βασικότερες πηγές ενημέρωσης. Η
εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη να κοινοποιεί εύκολα και γρήγορα οπτικό περιεχόμενο
σημαντικής επίδρασης, καθιστώντας το ένα εξαιρετικά εύκολα προσβάσιμο εργαλείο για τους
ακτιβιστές. Οι ψηφιακοί ακτιβιστές μπορούν να δημιουργήσουν προφίλ για να ακολουθήσουν
οι υποστηρικτές τους και να διαχύσουν γρήγορα τα νέα, μέσω της κύριας ροής ή των
απευθείας μηνυμάτων. Η φύση της πλατφόρμας οδήγησε τους ψηφιακούς ακτιβιστές να
δημοσιεύουν πληροφορίες σε μορφές που προσομοιάζουν σε  έντυπα φυλλάδια από την προ-
Διαδικτύου εποχή, δίνοντάς μια ελαφρώς περισσότερο σχετική ή προσωπική πινελιά
συγκριτικά με άλλες πλατφόρμες. Το Instagram, επίσης, επιτρέπει στους χρήστες να
δημοσιεύουν βίντεο ή ακόμα και να κάνουν ζωντανή σύνδεση. Οι ακτιβιστές χρησιμοποίησαν
τη δυνατότητα αυτή για να τεκμηριώσουν τη δουλειά τους, να δώσουν οπτική απόδειξη της
επιτυχίας και της συμμετοχής τους σε εκδηλώσεις και πολλά άλλα.

Twitter: 

Ως μια από τις πλέον κυρίαρχες πηγές ενημέρωσης για πολλούς ανά τον κόσμο, το Twitter
λειτουργεί για τους ακτιβιστές και τους υποστηρικτές τους  ως κέντρο ενημέρωσης σε
πραγματικό χρόνο. Παρόλο που έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά του Facebook, το Twitter
υπήρξε ένα από τα πρώτα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που συνέδεσε ορατές σε όλους
δημοσιεύσεις, χρησιμοποιώντας το “hashtag”. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης κάνει μια
δημοσίευση, χρησιμοποιώντας το hashtag #blacklivesmatter, αυτή θα συγκαταλεχθεί σε μια
δημοσίως ορατή λίστα ή ροή, η οποία συμπεριλαμβάνει όλες τις δημοσιεύσεις που
περιλαμβάνουν το ίδιο αυτό tag. Οι ακτιβιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν hashtag και
retweets, ή την επανα-κοινοποίηση μιας δημοσίευσης κάποιου άλλου, προκειμένου να
βοηθήσουν στη διάχυση των πληροφοριών, να αυξήσουν τους ακολούθους τους, να
εντοπίσουν ακτιβιστές αντίστοιχης φιλοσοφίας και να οργανώσουν διαμαρτυρίες, μποϊκοτάζ
και άλλα παρόμοια γρήγορα.



Tik Tok: 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TikTok για να δημιουργήσετε βίντεο υψηλής
ποιότητας σε μερικά λεπτά. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εμπειρία. Το TikTok σάς
δίνει την ευκαιρία να αυξήσετε τις διαδικτυακές πωλήσεις, τις εγκαταστάσεις
εφαρμογών και την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας ή να δημιουργήσετε
μια κοινότητα. Δεδομένης της τεράστιας δημοτικότητάς του και της εκτεταμένης
χρήσης του, το TikTok έχει αποδειχθεί ως η κυρίαρχη πλατφόρμα ακτιβισμού,
τουλάχιστον για τις νεότερες γενιές. Μπορούμε επίσης να δούμε την αυξημένη
διανομή περιεχομένου TikTok σε άλλες εφαρμογές κοινωνικών μέσων όπως το
Facebook και το Twitter.

Podcast: 
Τα Podcast είναι ηχητικές εκπομπές που διανέμονται μέσω του Διαδικτύου. Οι
παραγωγοί Podcast ( = Podcasters). Οι Podcasters δημιουργούν ψηφιακούς
φακέλους και τους αναρτούν στην ιστοσελίδα τους όπου οι χρήστες μπορούν να
τους ακούσουν απευθείας από εκεί ή να τους κατεβάσουν στο MP3 τους για να
τους ακούσουν αργότερα. Τα Podcast έχουν επίσης συνδεθεί με την τεχνολογία
τροφοδοσίας RRS, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να εγγραφούν σε ένα
Podcast που τους αρέσει ιδιαίτερα, με το οποίο γίνεται λήψη πρόσθετων δόσεων
(στο iTunes ή σε άλλη εφαρμογή αναπαραγωγής ψηφιακών πολυμέσων).
Υπάρχουν βέβαια κάποιες προϋποθέσεις – οι Podcatsers πρέπει να έχουν
πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ένα, σε λογικά πλαίσια, γρήγορο υπολογιστή, έναν
ιστότοπο όπου να αναρτούν το υλικό τους και ένα μικρόφωνο για να
ηχογραφούν τη δουλειά τους.



Δημιουργείστε μια ιστοσελίδα για να φιλοξενήσει τη φόρμα
υπογραφών

Πρακτικά βήματα για διαδικτυακές καμπάνιες & εκστρατείες συλλογής
υπογραφών 

Προκειμένου να γίνετε ένας ενεργός προωθητής μιας πρωτοβουλίας πρέπει να
δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα, η οποία θα φιλοξενεί τη φόρμα υπογραφών.
Μπορείτε εύκολα να το ενσωματώσετε σε μια σελίδα μέσω ενός iframe (ένας
συγκεκριμένος κώδικας html προσαρμοσμένος για τον οργανισμό σας). Αυτό σας
επιτρέπει να στοχεύσετε συγκεκριμένα μηνύματα, να παρακολουθείτε την
καμπάνια και να διαχειρίζεστε τις επαφές email των υπογραφόντων. 

Πατήστε εδώ για να Μάθετε Πώς να Δημιουργήσετε μια
Ιστοσελίδα!

Το επόμενο βήμα στο στήσιμο της ψηφιακής σας καμπάνιας ξεκινά με τη
χρησιμοποίηση διαδικτυακών εργαλείων, ώστε να καταστεί ο στόχος σας
κατανοητός. Υπάρχει πληθώρα ουσιαστικών εργαλείων και πλατφορμών που
μπορούν να κάνουν τη φωνή σας να ακουστεί. Εκτός από το να βοηθούν τις
προσπάθειές σας να αποκτήσουν δυναμική με την εμπλοκή άλλων, ορισμένα
εργαλεία σάς επιτρέπουν να απευθυνθείτε απευθείας σε κυβερνητικά όργανα
που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις αλλαγές στην κοινωνία μας από την
κορυφή προς τα κάτω.

https://docs.google.com/document/d/1CdPWQgpcr6WI_IlBiAbcv_GSZLs9UHCA/edit


Δημιουργείστε τη Σελίδα της Εκστρατείας σας
στο Facebook & το Twitter 

 

Επιλέξτε τη φωτογραφία προφίλ και εξωφύλλου 

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΤΟΥ FACEBOOK ΚΑΙ ΤΟΥ TWITTER 

Τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την εκστρατεία και να προωθήσετε
τον σκοπό σας

Για να ολοκληρώσετε τις σελίδες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, πρέπει
να γράψετε μια περιγραφή.

Κατά τη διάρκεια των κρίσιμων στιγμών της ετήσιας εκστρατείας (έναρξη,
ολοκλήρωση, συγκεκριμένες εκδηλώσεις κτλ) αλλάξτε την εικόνα των
σελίδων σε Facebook και Twitter. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια
φωτογραφία εξωφύλλου και μια προφίλ. Συνήθως αυτό είναι πολύ
αποτελεσματικό στο να δείξετε ότι ο οργανισμός σας είναι απόλυτα
δεσμευμένος να υποστηρίξει τη συλλογή υπογραφών. Και τα δύο πρέπει να
περιλαμβάνουν μια ξεκάθαρη δήλωση ή το σκοπό. 

Για να δημιουργήσετε τη φωτογραφία προφίλ και αυτή του εξωφύλλου,
μπορείτε να κατεβάσετε τα αντίστοιχα πρότυπα. Πατήστε Εδώ

Δείτε κάποιες συμβουλές για την προώθηση του σκοπού σας!

https://drive.google.com/file/d/1T4qI2AIf_Y3VpLaQppKdfdL0kg1EOm_2/view


Ξεκαθαρίστε το σκοπό σας:
  

Η ικανότητα του να διατυπώνετε ξεκάθαρα και συνοπτικά το πρόβλημα και
τη λύση του είναι κομβικό στην επιτυχία της κοινωνικής κίνησης. Μπορεί
να χρειαστεί να ξαναδείτε το κομμάτι των στρατηγικών μηνυμάτων, για να
σας βοηθήσει να σχεδιάσετε τις απαντήσεις σας. Εδώ. 

 
Δείτε πώς μπορείτε να πλαισιώσετε αποτελεσματικά το πρόβλημα και τη
λύση σε μια επιχείρηση:

Συμβουλή: Απαντήστε στις ερωτήσεις που δίνονται στο πρότυπο
γράφοντας 2-3 προτάσεις. Είναι καλύτερα να τα έχετε γραμμένα και να
επιστρέψετε σε αυτά ανά πάσα στιγμή για να ελέγξετε αν όλα πάνε καλά.

https://docs.google.com/document/d/1NrCsUtm62C8vSM40YVzICGl6oPDjB_Fl/edit
https://docs.google.com/document/d/1NrCsUtm62C8vSM40YVzICGl6oPDjB_Fl/edit


Αναπτύξτε μια εις βάθος κατανόηση του πλαισίου 

 

Ορίστε τη στρατηγική σας 

Hashtags

Τίποτα δεν αναστέλλει την αποτελεσματικότητα όσο η παραμέληση του
πλαισίου των πράξεών σας. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το συγκείμενο
ενός συγκεκριμένου ζητήματος, δεν θα μπορέσετε να ορίσετε τη βέλτιστη
διαδρομή προς τα εμπρός. Η ανάπτυξη μιας βαθιάς κατανόησης του
πλαισίου είναι μια συνεχής, χρονοβόρα διαδικασία, αλλά αξίζει τον κόπο.
Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες πτυχές των συμφραζομένων και κάντε όση
έρευνα χρειάζεται για να κατανοήσετε τη μεγάλη εικόνα.

Τώρα είναι η ώρα να ορίσετε τη στρατηγική σας. Αυτό είναι το πιο «εις
βάθος» μέρος του σχεδίου σας – δεν πρέπει να είστε φειδωλοί εδώ. Ένας
σοφός προγραμματισμός θα καταστήσει αποτελεσματικότερο τον
ακτιβισμό σας κατά πολύ, συνεπώς ίσως να χρειαστεί να συνεργαστείτε με
άλλους ή να ανθεωρήσετε το σχέδιό σας, κατά τη διάρκεια αρκετών
ημερών, εβδομάδων ή ακόμα και μηνών.

Δημιουργείστε τα hastag/s της εκστρατείας σας και παροτρύνετε το
κοινό να τα χρησιμοποιήσει κατά τις, σχετικές με το σκοπό σας,
δημοσιεύσεις του.



ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ

Δώστε αριθμούς. 300+ οργανισμοί, 1 εκατομμύριο υπογραφές, 12 μήνες 

Εστιάστε στο σκοπό. Ζητούμε ένα ειδικό, νομικά δεσμευτικό πλαίσιο,
που να καλύπτει τις κύριες απειλές του εδάφους στην ΕΕ: διάβρωση,
μείωση της οργανικής ύλης, απώλεια βιοποικιλότητας και μόλυνση

Εξηγήστε τους λόγους πίσω από τη δέσμευσή σας. Κάντε χρήση της
συλλογής υπογραφών της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών (ECI)
για να προωθήσετε την αποστολή σας και τις δραστηριότητές σας.

Κάντε μια σύνδεση με τις εν εξελίξει πολιτικές συζητήσεις. Παρόλο που
η ECI σχεδιάστηκε για να επιδράσει στις πολιτικές της ΕΕ, βοήθησε να
αλλάξουν οι νόμοι σε τοπικό επίπεδο.



Ορίστε τους Στόχους για την Εκστρατεία σας
 
Προσδιορίστε το ευρύτερο όραμά σας για έναν ιδανικό κόσμο.

Σκεφτείτε πολλούς διαφορετικούς σκοπούς και στόχους που μπορούν
να σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε το όραμά σας. Να είστε
δημιουργικοί – δεν υπάρχουν λανθασμένες ιδέες σε αυτό το στάδιο.

Ποιοι από αυτούς τους σκοπούς και στόχους φαντάζουν επιτεύξιμοι
και ρεαλιστικοί, δεδομένου του πλαισίου του ζητήματος, του τοπικού
περιβάλλοντος και των υπαρχουσών ικανοτήτων;

Περιορίστε τη λίστα σας σε 1-3 συγκεκριμένους, επιτεύξιμους και
ρεαλιστικούς στόχους, που είναι πιο πιθανόν να σας βοηθήσουν να
υλοποιήσετε το όραμά σας.

Προσδιορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα προσμετρήσετε την εξέλιξή
σας προς την επίτευξη του στόχου.

 

                        

Σπάστε τους στόχους σας σε 1-4 μικρότερους και διαχειρίσιμους. Για κάθε
στόχο, προσδιορίστε ποιον ακριβώς στοχεύετε, την τακτική σας (ποιες
μεθόδους θα χρησιμοποιήσετε) και πώς θα μετρήσετε την εξέλιξή σας.

Κάντε κλικ εδώ για λήψη του προτύπου των Σκοπών και των Στόχων

https://docs.google.com/document/d/1Fd5O-QqzzmOtS2-ZqLIaJjjAnlGxI2QT/edit


ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΑΣ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Μοπρείτε να χρησιμοποιήσετε τα προτεινόμενα οπτικά μέσα της
εργαλειοθήκης των πολυμέσων, ώστε να δημιουργήσετε σαγηνευτικά νέα,
να εξάψετε το ενδιαφέρον όσον αφορά τη συλλογή υπογραφών και να
αυξήσετε την διαδικτυακή προσέλκυση. Προσδιορίστε τους ππιο
σημαντικούς οργανωτικούς παράγοντες που θα χρησιμοποιήσετε για να
ενισχύσετε την κίνησή σας. Ίσως θελήσετε να επανεξετάσετε τη λίστα
ελέγχου του οργανισμού σας.

Δωρεάν διαδικτυακά εργαλεία μπορούν να σας βοηθήσουν να φτιάξετε
υπέροχες εικόνες για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Το Canva είναι μια
διαδικτυακή πλατφόρμα γραφιστικής. Προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μια
ευρεία γκάμα σχεδιαστικών εργαλείων και επιλογών, όπως επίσης και
premium επιλογές για τους πελάτες που προτίθενται να πληρώσουν.
www.canva.com

 Το Pablo επιτρέπει ην έρευνα σε 50,000 + φωτογραφίες, απαλλαγμένες από
πνευματικά δικαιώματα, και βρείτε την κατάλληλη φωτογραφία για τη
δημοσίευσή σας.  Σίγουρα θα βρείτε κάτι εξαιρετικό!
https://pablo.buffer.com/

http://www.canva.com/
https://pablo.buffer.com/


Ένα πλάνο επικοινωνίας για μια εκστρατεία είναι σημαντικό
διότι θα:

 Σας καθοδηγήσει πώς θα υλοποιήσετε την εκστρατεία σας
Σας διευκολύνει να παρακολουθείτε την απόδοση της εκστρατείας σας.
Σας διευκολύνει να πραγματοποιήσετε αλλαγές στην εκστρατεία σας.
Σας δώσει μια εικόνα των διαφορετικών τρόπων ή εργαλείων για να
επικοινωνήσετε την εκστρατεία.

Δράστε 

Κάντε Κλικ Εδώ για να Κατεβάσετε Το Πρότυπο Πλάνο Επικοινωνίας

Τώρα που έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα του σκοπού, του πλαισίου,
του οράματος, της στρατηγικής, των στόχων και των τακτικών,
είναι ώρα να θέσετε τη δράση στον ακτιβισμό.

Οι ενέργειες θα λάβουν πολλές διαφορετικές μορφές, θα περιλαμβάνουν
διαφορετικούς αριθμούς ατόμων και θα συγκεντρώσουν διαφορετικούς
τύπους προσοχής και ανταπόκρισης με βάση τα μοναδικά τους
περιβάλλοντα. Λάβετε υπόψη πώς σχεδιάζετε να μετρήσετε την επιτυχία
και απολαύστε κάθε νίκη, όσο μικρή κι αν είναι.

https://drive.google.com/file/d/1h3PkdUa9rLM4B0jSRvWnKfecuDIiOpER/view


Επανελέγξτε 

 
Ορίστε μια μέρα για επανέλεγχο της εξέλιξής σας. Γράψτε την κάτω σε ένα
ημερολόγιο. Εκείνη τη μέρα, απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Ήταν η δράση σας στην πράξη διαφορετική από αυτήν που είχατε αρχικά
σχεδιάσει; Αν ναι, γιατί;

Ποια είναι η μετρήσιμη πρόοδος σας; Έχετε πετύχει κάποιον από τους
στόχους σας;

Εν τέλει, τι έχετε μάθει; Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που θέλετε να κάνετε
στη στρατηγική, τους στόχους σας , τις τακτικές προς τα εμπρός ή
οποιεσδήποτε ικανότητες που χρειάζεται να αναπτύξετε; 

Είναι εντάξει εάν έχετε καταλάβει ότι χρειάζεστε ένα νέο πλάνο, έχοντας
κάνει κάποιες δράσεις ή μάθει περισσότερα για το πεδίο του θέματός σας.
Παραδόξως, συνήθως, μόνο μέσω της δημιουργίας και της υλοποίησης
ενός σχεδίου μαθαίνουμε πώς το πρώτο μας σχέδιο ήταν ανεπαρκές. Δώστε
στον εαυτό σας την υπόσχεση να δοκιμάσει διαφορετικές τακτικές και να
εξερευνήσει διαφορετικά μονοπάτια, ώστε να ανακαλύψει το βέλτιστο
τρόπο για την αλλαγή.



Για να ξεκινήσετε να οργανώνετε τη διαδικτυακή σας καμπάνια,
προτείνουμε τη χρήση ενός πρότυπου επικοινωνίας. Αυτό θα σας
βοηθήσει να απαντήσετε κάποιες σημαντικές ερωτήσεις για την
εκστρατεία σας. Αυτό θα λειτουργήσει καθοδηγητικά όσον αφορά το
σχεδιασμό της διαδικτυακής σας εκστρατείας. Παρατίθενται κάποια
βασικά στοιχεία ενός προτύπου επικοινωνίας για την εκστρατεία:

·Καθορίστε ξεκάθαρα τι θέλετε να επιτύχετε έχοντας ένα σαφές σύνολο
σκοπών και στόχων

Τώρα που έχετε τουλάχιστον μια ιδέα των επόμενων βημάτων σας, ας
δούμε ξανά την έρευνα για την επίδρασή σας ως ακτιβιστή:

·Ο στόχος της καμπάνιας είναι η «μεγάλη» αλλαγή που θέλετε να επιτύχετε
μακροπρόθεσμα και συνήθως περιγράφεται σε πολύ φιλόδοξη γλώσσα.



Ορίστε ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους 
 

Γνωρίζοντας ποιο είναι το κοινό σας, τα είδη κοινού της εκστρατείας
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν είτε ως "λήπτες αποφάσεων" είτε ως
"δημιουργοί γνώμης ή επιρροής". Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είναι
άνθρωποι που έχουν την επίσημη εντολή και την εξουσία να θεσπίσουν την
αλλαγή που θέλετε να επιτύχετε. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι αιρετοί ή
διορισμένοι αξιωματούχοι στην κυβέρνηση ή μη κρατικοί παράγοντες, όπως
θρησκευτικοί ή κοινοτικοί ηγέτες (σε περιπτώσεις όπου το κράτος έχει
υποβιβάσει ορισμένες λειτουργίες για τη ρύθμιση και εφαρμογή νόμων
σύμφωνα με τα έθιμα ή τη θρησκεία) ή ηγέτες ένοπλων ανταρτών ομάδα σε
καταστάσεις όπου οι επίσημες κυβερνητικές λειτουργίες δεν υπάρχουν
πλέον.

Μια εκστρατεία μπορεί να έχει έναν ή πολλούς στόχους ανάλογα την κλίμακα και
το μέγεθος της εκστρατείας σας. Αν έχετε περισσότερο από έναν στόχους,
καταστήστε σαφές ότι αυτοί σχετίζονται. Πολλοί οργανισμοί σήμερα είναι ήδη
πολύ εξοικειωμένοι με ΕΞΥΠΝΟΥΣ (συγκεκριμένους, μετρήσιμους, επιτεύξιμους,
ρεαλιστικούς και χρονικά προσδιορίσιμους) στόχους. Σε αυτό το παράδειγμα, ο
στόχος είναι πολύ συγκεκριμένος για το τι επιδιώκεται να πετύχει ( οι αρχηγοί
της κοινότητας και οι θρησκευτικοί αρχηγοί θα υπογράψουν ένα σύμφωνο),
μετρήσιμος ( ένας αριθμός x θρησκευτικών και κοινοτικών αρχηγών),
επιτεύξιμος και ρεαλιστικός (εάν βασίζεται σε αξιολόγηση από την ομάδα ), και
χρονικά προσδιορισμένος ("σε ένα χρόνο").

Γνωρίστε το κοινό σας



Οι διαμορφωτές γνώμης ή επιρροής είναι άτομα ή ομάδες που μπορεί να μην
έχουν επίσημη εξουσία ή ισχύ, παρ' όλα αυτά, όμως,  έχουν επιρροή. Αυτοί μπορεί
να είναι οι σύμμαχοί σας ή οι αντίπαλοί σας – άτομα ή θεσμοί που αντιτίθενται
στην ατζέντα σας επειδή έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντά τους. Το σχέδιο
της εκστρατείας σας πρέπει να αντικατοπτρίζει ποιοι είναι οι υπεύθυνοι λήψης
αποφάσεων και οι διαμορφωτές γνώμης/επιρροής που θέλετε να προσεγγίσετε και
ποιους στοχεύετε να προσεγγίσετε πρώτα και αργότερα. Για να προσεγγίσετε έναν
συγκεκριμένο υπεύθυνο λήψης αποφάσεων, ίσως χρειαστεί να εργαστείτε πρώτα
μέσω ενός ατόμου ή ενός ιδρύματος με επιρροή. Ή μπορεί να χρειαστεί να
προσεγγίσετε ταυτόχρονα τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τις ομάδες με
επιρροή αλλά αντίπαλες ομάδες γύρω τους. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι
όσοι θα ωφεληθούν από την καμπάνια σας, π.χ. οι γυναίκες στις κοινότητες,
μπορούν επίσης να γίνουν μια πολύ σημαντική φωνή εκστρατείας. Να
συμπεριλαμβάνετε πάντα στο σχέδιο της καμπάνιας σας πώς να αναπτύξετε τις
δυνατότητές τους και να τους δίνετε τη δυνατότητα να γίνουν σημαντικό μέρος της
καμπάνιας σας.

Να είστε καθαροί στο μήνυμά σας 

Το πλάνο επικοινωνίας της εκστρατείας χρειάζεται να καθορίζει ξεκάθαρα ποια είναι
τα πλέον σημαντικά μηνύματα σας. Τα μηνύματα αυτά πρέπει να είναι διακριτά,
καθαρά, περιεκτικά και σαφή και να συνδέονται άμεσα με τους σκοπούς και τους
στόχους σας. Πρέπει να εμπεριέχουν τα ακόλουθα:
-Ποιο είναι το πρόβλημα;
-Ποια λύση προτείνετε;
-Ποια δράση θέλετε οι σύμμαχοι και αυτοί στους οποίους απευθύνεστε να πάρουν; 



Να είστε αρκετά δημιουργικοί και καινοτόμοι όταν επιλέγετε τα
κανάλια και τα εργαλεία με τα οποία θα επικοινωνήσετε το μήνυμά σας.
Όταν οι επικεφαλής της εκστρατείας θέλουν να επηρεάσουν ένα άτομο
με δυνατότητα χάραξης πολιτικής, έχουν, κατά βάση, δύο επιλογές: την
Άμεση Επιρροή. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η άσκηση πίεσης στις
αρχές. Έμμεση επιρροή Όταν κάποιος στρέφεται σε ένα μέρος του
«κοινού» για να κερδίσει υποστήριξη για την υπόθεσή του, όπως στην
οικοδόμηση συμμαχιών και στην οικοδόμηση κοινής γνώμης. Τα
κανάλια και τα εργαλεία για την επικοινωνία της ατζέντας και των
στόχων της εκστρατεία σας μπορούν να λάβουν τη μορφή πραγματικών
ή πρόσωπο με πρόσωπο δραστηριοτήτων ή εικονικών
δραστηριοτήτων, μέσω του διαδικτύου

Όταν επιλέγετε τις μορφές ή τα κανάλια για να επικοινωνήσετε την
καμπάνια σας είναι σημαντικό να σκεφτείτε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

·Τι εργαλεία/κανάλια είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα σε εσάς και τους
συμμάχους σας;
·Τι εργαλεία/κανάλια θα προσελκύσουν το πρωταρχικό σας κοινό; 
·Τι εργαλεία/κανάλια θα διευρύνουν την προσέλκυση της εκστρατείας σας;



Δημιουργήστε μια διαδικτυακή ταυτότητα

 

Ερχόμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με ερωτήσεις που αποκαλύπτουν εν μέρει την
«ταυτότητά» μας – ποιοι είμαστε. Πώς ονομάζεσαι; Από πού είσαι; Ποιοι είναι οι
φίλοι σου; Ποια η οικογένειά σου; Ποια η δουλειά σου; Ποια η διεύθυνσή σου; Τι
κάνεις; Στο διαδίκτυο αυτοί οι δείκτες ταυτότητας είναι εξίσου σημαντικοί.
Επιτρέπουν σε άλλα άτομα διαδικτυακά να σας αναγνωρίσουν και να συνδεθούν
μαζί σας. Δίχως διαδικτυακή ταυτότητα δεν δύνασθε να αλληλεπιδράσετε με
άλλους ανθρώπους στο διαδίκτυο. Η διαδικτυακή σας ταυτότητα είναι το όνομα
και ο χαρακτήρας που οικοδομείτε για τον εαυτό σας στο διαδίκτυο. Καθορίζεται
από πολλά κομμάτια πληροφοριών και περιεχομένου, όπως:

Επιτρέπει στην καμπάνια σας να έχει χώρους σε διαφορετικούς ιστότοπους
κοινωνικής δικτύωσης και να αλληλεπιδρά με πιθανούς υποστηρικτές για τον
σκοπό σας. Για να ρυθμίσετε τους χώρους διαδικτυακής καμπάνιας σας, η
καμπάνια σας θα χρειαστεί:

           • Το όνομα (ή το όνομα που χρησιμοποιείτε διαδικτυακά)
           • Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση 
           • Εικόνες που σας χαρακτηρίζουν 
           • Την τοποθεσία σας
           • Το φύλο σας
           • Τα ενδιαφέροντά σας 

Η δημιουργία μιας ταυτότητας της  είναι σημαντική για τη διάκριση της καμπάνιας σας
από άλλες.

            • Ενα όνομα
            • Μία περιγραφή
            • Ένας λογαριασμός email.



Τι είναι μια διαδικτυακή ταυτότητα

 

Τον κύριο τίτλο της εκστρατείας σας

Το σλόγκαν της εκστρατείας

Σύντομο όνομα(τα) της εκστρατείας σας

Αυτό το παράρτημα θα σας καθοδηγήσει ώστε να αναπτύξετε τις διαφορετικές
πτυχές της ταυτότητας της διαδικτυακής σας εκστρατείας.

Υπάρχουν τρία κύρια σημεία που πρέπει να θυμάστε όταν κτίζετε την επωνυμία
της εκστρατείας σας:

Το όνομα πρέπει να βασίζεται στους στόχους και στα ουσιώδη μηνύματα της
εκστρατείας σας, όσο το δυνατόν περισσότερο. Πρέπει να εξάπτει τη φαντασία
του κοινού, ιδιαίτερα όλων όσων θέλετε να επηρεάσετε σε σχέση με το
αντικείμενο της εκστρατείας.

Αυτό είναι το κείμενο που, συνήθως, ακολουθεί τον τίτλο της εκστρατείας και
που περιγράφει περεταίρω τι προσπαθεί να επιτύχει η εκστρατεία. Αυτό είναι
προαιρετικό.

Αυτό είναι το παρατσούκλι της εκστρατείας. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα
από ένα σύντομα ονόματα για την εκστρατεία σας. Μπορεί να είναι ένα
ακρωνύμιο της εκστρατείας σας ή σύντομες λέξεις που να περιγράφουν το
όνομα της εκστρατείας ή το σλόγκαν.

Για να ορίσετε το όνομα της εκστρατείας σας λάβετε υπόψη τους ακόλουθους
παράγοντες:



Εύκολη ανάκληση 

 

Πρέπει να βγάζει νόημα μέσα από λίγες λέξεις. Το όνομα της
εκστρατείας σας πρέπει να καλύπτει τα σημαντικά σημεία αυτής (όπως
το κυρίως θέμα, τη δράση που επιθυμείτε οι σύμμαχοί σας να λάβουν
και οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, κτλ), ώστε τα άλλα άτομα να
γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Αλλά πρέπει να είστε σε θέση να το
κάνετε με λίγα λόγια. Αν το όνομα της εκστρατείας είναι υπερβολικά
μεγάλο και εξαιρετικά περιγραφικό θα χάσετε το ενδιαφέρον και την
προσοχή των άλλων, πριν ακόμα τελειώσουν να διαβάζουν το όνομά
σας.
Πρέπει να εξισορροπεί μεταξύ οικειότητας και μοναδικότητας. Το
όνομα της εκστρατείας σας πρέπει να είναι μοναδικό, αλλά όχι τόσο
ώστε κανένας να μην αντιλαμβάνεται περί τίνος πρόκειται.
Πρέπει να είναι ενδιαφέρον. Το όνομα της εκστρατείας σας πρέπει να
ενθαρρύνει άλλα άτομα να μάθουν περισσότερα για αυτό. Είναι σωστή
πρακτική, λοιπόν, να μη δίνετε «με τη μία» όλες τις πληροφορίες της
εκστρατείας σας. Αντίθετα, πρέπει να δομήσετε με τέτοιο τρόπο το λόγο
σας που τα άλλα άτομα να θέλουν να μάθουν περισσότερα.

Το όνομα της εκστρατείας σας πρέπει να ανακαλείται εύκολα στη μνήμη.
Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους:



Διασύνδεση 

 

Χρησιμοποιούνται οικίες λέξεις. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται λέξεις,
οι οποίες δεν είναι κατανοητές από τους δυνητικούς στόχους και
συμμάχους σας. Εάν είναι δυνατόν, μη χρησιμοποιείτε επαγγελματική
γλώσσα ή ακρωνύμια στο όνομα της εκστρατείας σας. Αν είναι
δυνητικοί στόχοι και σύμμαχοί σας δεν δύνανται να κατανοήσουν το
όνομα της εκστρατείας σας, τότε θα είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να
θελήσουν να γίνουν μέρος αυτής.
Προκαλείται συναίσθημα. Το όνομα της εκστρατείας σας πρέπει να
μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα στους άλλους.
Είναι βασισμένο στη δράση. Το όνομα της εκστρατείας σας πρέπει να
μαρτυρά ποια δράση θα θέλατε οι σύμμαχοι και οι εν δυνάμει στόχοι
σας να λάβουν. 

Το όνομα της εκστρατείας πρέπει να είναι κάτι με το οποίο οι δυνητικοί
στόχοι σας και οι σύμμαχοί σας μπορούν να συνδεθούν. Προκειμένου να
αναπτυχθεί αυτή η διασύνδεση με τους εν δυνάμει στόχους και συμμάχους
σας πρέπει να τους κατανοήσετε και να διασφαλίσετε ότι:



Συμβουλή: Να μεταφράζεται εύκολα!

 

Η αποτελεσματική χρήση της κοινωνικής δικτύωσης για την υποστήριξη
εκστρατειών απαιτεί τη χρήση συνδυασμού εργαλείων κοινωνικής
δικτύωσης. Διαφορετικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να
διαδραματίσουν διαφορετικούς ρόλους στην εκστρατεία σας. Οι διαθέσιμες
υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να διαδραματίσουν τρείς
βασικούς ρόλους στο πλαίσιο της εκστρατείας σας: Κύρια Ιστοσελίδα. Οι
εκστρατείες βασίζονται συχνά σε ένα εντατικό και εξαντλητικό περιεχόμενο
(έρευνα, άρθρα, blogs), το οποίο εκθέτει το θέμα πάνω στο οποίο δουλεύετε
και στην αλλαγή που επιχειρείτε να κάνετε. Είναι απαραίτητο για την
εκστρατεία σας να διαθέτει έναν βασικό χώρο, όπου όλες αυτές οι
πληροφορίες και η γνώση να μπορούν να αποθηκευτούν. Έχοντας μια κύρια
ιστοσελίδα για την εκστρατεία σας, καθίσταται ευκολότερο για τους άλλους
να γνωρίζουν περισσότερα για τις δραστηριότητες της καμπάνιας σας και τα
θέματα που καταπιάνεται αυτή. Οι υπηρεσίες ιστολογίου όπως το
WordPress, το Blogspot ή το LiveJournal μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
κύριοι χώροι περιεχομένου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οργανισμοί
επενδύουν σε ιστότοπους, δομημένους σε λογισμικό διαχείρισης
περιεχομένου (CMS), όπως το Drupal19 ή το Joomla20 ως τους κύριους
ιστοτόπους της εκστρατείας τους.

 
Στο βαθμό που σχεδιάζετε μια διαδικτυακή εκστρατεία, αυτή έχει τη δυναμική
της προσέλκυσης ενός παγκόσμιου κοινού. Σχεδιάζοντας το όνομα αυτής, πρέπει
να χρησιμοποιείτε λέξεις που εύκολα μπορούν να μεταφραστούν.



Πλατφόρμες φιλοξενίας περιεχομένου
πολυμέσων 

 
Για να υποστηρίξετε τα μηνύματα της εκστρατείας σας, θα χρειαστεί να
έχετε διαφορετικού τύπου περιεχόμενο. Εδώ συμπεριλαμβάνεται το
ακουστικό περιεχόμενο (ή podcasts), φωτογραφίες, γραφικά (αφίσες,
λογότυπα, κτλ.) και βίντεο. Για παράδειγμα, μπορεί να συλλέξετε και να
δημοσιεύσετε φωτογραφίες που να απεικονίζουν τα θέματά σας.
Μετέπειτα, θα χρειαστεί να επιλέξετε τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης
που διαχειρίζονται συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου, όπως το
EngageMedia21 ή το Youtube για ένα βίντεο, το Flicklr ή το Picasa για
φωτογραφίες και το Odeo για podcasts. Υπηρεσίες για να κρατάτε
ενήμερους τους συμμάχους σας. Η προσέλκυση των συμμάχων και των εν
δυνάμει στόχων σας στον κύριο ιστότοπό σας, για να κατανοήσουν το
θέμα, απαιτεί τη δυνατότητα να τους στέλνετε μικρότερα μηνύματα που θα
τους δελεάσουν να μάθουν περισσότερα για την εκστρατεία σας. Εδώ είναι,
λοιπόν, που οι υπηρεσίες micro-blogging, όπως το Twitter ή το Facebook
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μέσω των υπηρεσιών αυτών, μπορείτε να
αποστέλλετε συνδέσμους για την ιστοσελίδα σας ή συγκεκριμένες
καταχωρήσεις από την κύρια ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο των πολυμέσων
σας με σύντομες, ελκυστικές περιγραφές που θα ενθαρρύνουν τους άλλους
να εμβαθύνουν στο θέμα σας. Αυτός είναι επίσης ένας καλός τρόπος να
κρατάτε τους συμμάχους και τους εν δυνάμει στόχους σας ενημερωμένους
για την εκστρατεία σας. Επίσης, γίνεται πιο εύκολο για τους άλλους να
διαδώσουν το μήνυμαστα δίκτυά τους.



Blogging
 Δημιουργώντας ένα blog για την εκστρατεία σας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε το

WordPress, ως μια υπηρεσία blogging. Το WordPress είναι μια δωρεάν υπηρεσία blogging
που προσφέρει σημαντική ευελιξία, όπως:

Μπορείτε να έχετε ένα ιδιωτικό ή δημόσιο blog. 
Υπάρχουν διάφορα θέματα (διάταξη και σχεδιασμός) για να επιλέξετε 
Μπορείτε πολύ εύκολα να αλλάξετε την όψη του blog 
Μπορείτε να καθορίσετε διάφορες κατηγορίες.
Μπορείτε να δημοσιεύσετε διάφορα είδη περιεχομένου (βίντεο, φωτογραφίες και
συνδέσμους)
Επιτρέπει σε εσάς να έχετε «σελίδες» - στατικό περιεχόμενο που να έχει σημαντικές
πληροφορίες (όπως η ενότητα "Πληροφορίες" για την εκστρατεία σας)
Μπορείτε να εκθέσετε πληροφορίες με διαφορετικούς τρόπους
Μπορείτε να εγκαταστήσετε το WordPress στον διακομιστή σας

Ενημερωτικά Δελτία – Newsletters 

Ζητώντας από τα μέλη και τους υποστηρικτές σας να υπογράψουν το έγγραφο συλλογής
υπογραφών μέσα από ένα ειδικό ενημερωτικό δελτίο είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος
συλλογής υπογραφών. Περιεχόμενο. Κάντε χρήση της εκστρατείας ECI για να προωθήσετε την
αποστολή και τις δραστηριότητές σας ( παρελθόν, παρόν, μέλλον).

Σημαντικό! Ζητήστε από τις επαφές σας να υπογράψουν και να κοινοποιήσουν το έγγραφο
συλλογής υπογραφών στα κοινωνικά δίκτυα. Αντικείμενο. Πρέπει να είναι απλό, ξεκάθαρο και
να περιλαμβάνει ένα ηχηρό κάλεσμα σε δράση, προκειμένου να προσελκύσει τους
αναγνώστες.



Προστατεύοντας τα δεδομένα σας 

 
Το διαδίκτυο θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της σύγχρονης εποχής.
Παρόλα αυτά, έχει πληθώρα μειονεκτημάτων – και το πρώτο ανάμεσα σε αυτά είναι το
ζήτημα της ασφάλειας, δηλαδή η εισβολή στο απόρρητο κάποιου και η χωρίς
εξουσιοδότηση πρόσβαση σε ζωτικές προσωπικές πληροφορίες. Η διαδικτυακή ασφάλεια
έχει να κάνει με τη διασφάλιση ότι η επικοινωνία και τα δεδομένα διατηρούνται απόρρητα
από άλλα άτομα. Υπάρχουν δύο σημαντικά πεδία που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν
ρυθμίζετε την ασφάλεια στο διαδίκτυο: Προστατεύστε την ταυτότητά σας. Κανένας δεν
πρέπει να έχει πρόσβαση στην διαδικτυακή σας ταυτότητα. Αυτό περιλαμβάνει τη
διασφάλιση ότι κανένας δεν δύναται να χρησιμοποιήσει το λογαριασμό email σας, τους
ιστότοπούς σας ή τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας; Και Κάντε τους εαυτούς σας
ανώνυμους στο διαδίκτυο. Κρατήστε ασφαλή τα δεδομένα σας και όλες τις άλλες
πληροφορίες για εσάς και για την ομάδα σας και διασφαλίστε την πρόσβαση στους
διαδικτυακούς σας φακέλους. Αυτό περιλαμβάνει την προστασία των φακέλων στον
υπολογιστή απέναντι σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, τη διατήρηση του υπολογιστή
σας καθαρού από ιούς και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων και των
δεδομένων σας.

Για να συλλέξετε ένα εκατομμύριο υπογραφές σε όλη την Ευρώπη, είναι απαραίτητο να
διοργανώσετε συγκεκριμένες εκδηλώσεις και να παρευρεθείτε με περίπτερα στα πιο
σημαντικά φεστιβάλ: αδράξτε κάθε δυνατή ευκαιρία να συλλέξετε υπογραφές!
Πριν δώσετε το παρόν σας σε οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση, κατεβάστε και εκτυπώστε
την επίσημη φόρμα υπογραφών στη γλώσσα σας από την ιστοσελίδα. Έχετε στο νου ότι
όλες οι υπογραφές που παρέχονται εγγράφως θα πρέπει να σταλούν στους προωθητές
μέσω της συμβατικής αλληλογραφίας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 



Εάν οι πληροφορίες που παρατίθενται στα έντυπα υπογραφής είναι
δυσανάγνωστες ή ακόμα και ελλιπείς, τότε η υπογραφή μπορεί να
θεωρηθεί άκυρη από τις εθνικές αρχές. Συνεπώς, ακόμα και σε
δημόσιους χώρους, προτείνουμε να συλλέγετε υπογραφές
χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές συσκευές ( έξυπνα τηλέφωνα, τάμπλετ,
κτλ.): το ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματα παρέχει χρήσιμα μηνύματα
για την διόρθωση ενδεχόμενων πηγών λάθους. 

Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε τα δικά σας εύκολα-στη-χρήση
έντυπα και  ζητήστε από το προσωπικό της εκστρατείας να εισάγει
αργότερα αυτές τις πληροφορίες στο διαδίκτυο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Εάν έχετε ένα προϋπολογισμό για χορηγούμενες δημοσιεύσεις, για τις
πιο σημαντικές εκδηλώσεις της εκστρατείας μπορείτε να αγοράσετε
προωθητικές ενέργειες και αναρτήσεις, απευθυνόμενοι σε
συγκεκριμένα, συμβαλλόμενα μέρη να επηρεάσουν το κοινό τους (
περιβαλλοντιστές, ακτιβιστές του διαδικτύου, κ.λπ.)



Πέντε Ιστοσελίδες για την Έναρξη Συλλογής
Υπογραφών

 

Εάν ψάχνετε να ξεκινήσετε τη συλλογή υπογραφών, οι διαδικτυακές πλατφόρμες
μπορούν να αποτελέσουν έναν εξαιρετικό τρόπο να το κάνετε. Παρατίθενται οι
εφτά καλύτερες ιστοσελίδες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. 

Change.org είναι, μάλλον, η πλέον διάσημη ιστοσελίδα συλλογής υπογραφών, η
οποία δίνει τη δυνατότητα σε καθημερινούς ανθρώπους να κάνουν την αλλαγή.
Υποστηρίζει ότι κάθε μια ώρα μια εκστρατεία συλλογής υπογραφών στην
πλατφόρμα της, πετυχαίνει το στόχο της.

Είναι πολύ απλό και γρήγορο να ξεκινήσετε τη συλλογή υπογραφών στο
Change.org. Στην αρχική της σελίδα, κάντε κλικ, στο Ξεκινήστε την Συλλογή
Υπογραφών, στο μενού πάνω-πάνω. Μετά, επιλέξτε την κατηγορία της συλλογής
υπογραφών και καταχωρήστε έναν τίτλο.

Επιλέξτε οποιοδήποτε άτομο, οργανισμό ή νομοθετικό σώμα, το οποίο έχει τη
δύναμη να δράσει σύμφωνα με το έντυπό σας ως στόχο. Μετά, γράψτε μια
περιγραφή και προσθέστε μια εικόνα ή ένα βίντεο στο έντυπο υπογραφών.
Τέλος, κοινοποιείστε το έντυπο και διαδώστε το στον κύκλο σας, ώστε να του
δώσετε ώθηση.

Χάρη στον μεγάλο όγκο επισκεπτών που έχει η ιστοσελίδα, το Change.org μπορεί
να βοηθήσει το έντυπό σας να πάρει περισσότερες υπογραφές. Η δημιουργία
ενός εντύπου εδώ είναι δωρεάν, όμως μπορείτε να κάνετε δωρεά στην
πλατφόρμα.

https://www.change.org/
https://www.change.org/
https://www.change.org/


Πέντε Ιστοσελίδες για την Έναρξη Συλλογής
Υπογραφών 

 
Το iPetitions έχει συλλέξει ένα σύνολο πέραν των 44 εκατομμυρίων
υπογραφών και έχει βοηθήσει εκατοντάδες διαδικασίες συλλογής
υπογραφών να επιτύχουν. Έτσι, λοιπόν, εάν θέλετε να έχετε πραγματική
επιρροή, το iPetitions δύναται να σε βοηθήσει να επιτύχεις το στόχο σου.

Με τη διαισθητική πλατφόρμα του, το iPetitions διευκολύνει έναν απλό
άνθρωπο να γίνει διαδικτυακός ακτιβιστής. Διαθέτει πολλαπλές
δυνατότητες που προσφέρουν ευελιξία και πλήρη έλεγχο των δικών σας
εντύπων συλλογής υπογραφών. Μπορείτε να προσθέσετε
προσαρμοσμένες ερωτήσεις στο έντυπό σας και να το επανασχεδιάσετε
ώστε να αντικατοπτρίζει το σκοπό σας.

Μπορείτε να καταρτίσετε ένα έντυπο σε χρόνο ντετέ, εισάγοντας
ελάχιστες πληροφορίες και να το τροποποιήσετε μετά τη δημοσιοποίησή
του. Το iPetitions σας επιτρέπει να φιλτράρετε τις διπλές υπογραφές,
περιορίζοντας τον αριθμό των υπογραφών από μια διεύθυνση IP.
Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη δεδομένων των εντύπων υπογραφής σε
πραγματικό χρόνο για τα έντυπά  σας.

Η δημιουργία εντύπου υπογραφών στο iPetitions είναι δωρεάν, αν και
υπάρχει η δυνατότητα να προωθήσετε την υπογραφή πληρώνοντας. Το
iPetitions είναι μια τέλεια επιλογή για όσους θέλουν περισσότερο
προσαρμοσμένες σε αυτούς επιλογές.

https://www.ipetitions.com/


Πέντε Ιστοσελίδες για την Έναρξη Συλλογής
Υπογραφών 

 
Το GoPetition είναι ακόμα μια πολύ γνωστή πλατφόρμα συλλογής
πληροφοριών, με παραπάνω από 80 χιλιάδες εκστρατείες συλλογής
υπογραφών από περισσότερες από 100 χώρες. Καθώς παίρνει περισσότερο
από 40 εκατομμύρια μηνιαίες επισκέψεις, το GoPetition είναι μια καλή
επιλογή για την ευαισθητοποίηση για έναν καλύτερο κόσμο.

Στο GoPetition μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες ερωτήσεις στα
πεδία του εντύπου και σχεδιάστε τη σελίδα υπογραφών με τη
μορφοποίηση HTM. Επιτρέπει τη συλλογή πόρων από τους υποστηρικτές
σας. Ακόμα μια δυνατότητα του GoPetition που αξίζει να σημειωθεί είναι
σας δείχνει ένα χάρτη υπογραφών με συμπλέγματα υπογραφών ως προς
την τοποθεσία , για να σας δώσει πληροφορίες για την εκστρατεία σας.

Για την αποφυγή της κατάχρησης και των ανεπιθύμητων μηνυμάτων, το
GoPetition χρησιμοποιεί πληθώρα φίλτρων. Εάν ενεργοποιήσετε τη
δυνατότητα Επικοινωνίας με το Συντάκτη, οι υποστηρικτές σας μπορούν
να σας προσεγγίσουν στο GoPetition. Επιπρόσθετα, τα άτομα μπορούν να
συζητήσουν την εκστρατεία συλλογής υπογραφών με άλλους
υπογράφοντες στον ενσωματωμένο πίνακα μηνυμάτων.

https://www.gopetition.com/


Πέντε Ιστοσελίδες για την Έναρξη Συλλογής
Υπογραφών 

 
Το Avaaz είναι ακόμα μια πλατφόρμα εκστρατείας, η οποία διαθέτει γύρω
στα 70 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως. Η πλατφόρμα αυτή επιδιώκει να
εξαλείψει το χάσμα μεταξύ του παρόντος κόσμου και του κόσμου που
ονειρευόμαστε.

Το Avaaz ήδη διαθέτει τις απαραίτητες δυνατότητες μιας ιστοσελίδας
συλλογής υπογραφών και είναι πολύ εύκολη στη χρήση. Υποστηρίζει τη
συλλογή υπογραφών σε 17 διαφορετικές γλώσσες. Το Avaaz έχει μια
εξαιρετική κοινότητα και πληθώρα επισκεπτών που έχουν υποστηρίξει
εκατοντάδες σκοπούς.

Στην πραγματικότητα, η πρώην Επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα, η
Christiana Figueres συνεχάρη το Avaaz για το ρόλο του να πιέσει προς τη
Συμφωνία του Παρισιού. Είναι, λοιπόν, μια εξαιρετική πλατφόρμα για τα
άτομα που θέλουν να ασκήσουν πραγματική επιρροή μέσω της
διαδικτυακής συλλογής υπογραφών. 

https://secure.avaaz.org/page/en/


Πέντε Ιστοσελίδες για την Έναρξη Συλλογής
Υπογραφών 

 Το RallyCall είναι ακόμα μια πλατφόρμα όπου μπορείς να δημιουργήσεις
έντυπα υπογραφών και να κερδίσεις την υποστήριξη του κόσμου. Είναι
σχετικά μια εύκολη πλατφόρμα με υπέροχο σχεδιασμό ιστοτόπου.

Η διαδικασία δημιουργίας του εντύπου συλλογής υπογραφών είναι όμοια
με άλλων ιστοσελίδων. Αλλά, το RallyCall επιτρέπει την εισαγωγή και άλλων
παραρτημάτων στο έντυπό σας. Μπορείτε να εισάγετε τη διάρκεια της
εκστρατείας, να αναφέρετε τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων και τους
influencers και να γράψετε τα κυριότερα σημεία της συλλογής υπογραφών.
Μπορείτε επίσης να πείτε στους υπογράφοντες το λόγο για τον οποίο
οφείλουν να νοιάζονται και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να
υποστηρίξουν τον σκοπό.

Το RallyCall είναι μια εξαιρετική αλλά λιγότερο γνωστή πλατφόρμα.
Συνεπώς, εάν έχετε μια μεγάλη κοινότητα ακολούθων ή μια κοινότητα
έτοιμη να υποστηρίξει το σκοπό σας, τότε η πλατφόρμα αποτελεί μια πολύ
καλή επιλογή.

https://rallycall.io/


Πώς να μετρήσετε την επίδραση της εκστρατείας
σας ή της εκστρατείας συλλογής υπογραφών

 
Παρατίθεται ένας κατάλογος με τους δείκτες που πρέπει να λάβετε υπόψη
κατά τη μέτρηση της επίδρασης και της επιτυχίας της εκστρατείας ή της
εκστρατείας συλλογής υπογραφών:
Απήχηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
Εντυπώσεις από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
Αναφορές Επωνυμίας 
Κατάταξη λέξεων-κλειδιών
Κοινωνικές κοινοποιήσεις
Κίνηση στην ιστοσελίδα 
Αριθμός Backlinks 
Την προεξέχουσα γενεά 

Απήχηση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Αύξηση των ακολούθων στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης)

Σε έναν σύγχρονο κόσμο που άγεται από την τεχνολογία, η επιρροή των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης αυξάνεται ταχέως. Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research,
το 79% των χρηστών του διαδικτύου (το 68% όλων των ενηλίκων των ΗΠΑ) ήταν
ενεργοί συνδρομητές του Facebook κατά το 201, ενώ το 32% όλων των χρηστών
διαδικτύου ήταν και στο Instagram και το 24% χρησιμοποίησαν το Twitter το
περασμένο έτος.

https://www.lyfemarketing.com/blog/digital-marketing-campaign/#tips1
https://www.lyfemarketing.com/blog/digital-marketing-campaign/#tips1
https://www.lyfemarketing.com/blog/digital-marketing-campaign/#tips1
https://www.lyfemarketing.com/blog/digital-marketing-campaign/#tips1
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Δίνει τη δυνατότητα σε ένα γραφείο ψηφιακών δημοσίων σχέσεων να
κατανοήσει το πλαίσιο του περιεχομένου τους και πόσο μακριά μπορεί να
κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Επιτρέπει, επίσης, να μετρήσετε το δείκτη αύξησης του κοινού.
Βοηθά ένα γραφείο ψηφιακών δημόσιων σχέσεων να κατανοήσει τον
τελευταίο αλγόριθμο των πλατφορμών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
να σχεδιάσει την εκστρατεία αναλόγως, για να πετύχει το βέλτιστο
αποτέλεσμα.

Εάν θέλετε να γνωρίζετε πόσοι από αυτούς έχουν δει μια δημοσίευση ή μήνυμά
σας, η απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το καλύτερο στοίχημά
σας. Αναφέρεται στον αριθμό των ακολούθων που αποκτάτε σε πληθώρα
καναλιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα άτομα θα ακολουθήσουν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσής και τις σελίδες σας μόνο εάν είναι διασκεδαστικά και εάν
μοιράζονται πολύτιμο περιεχόμενο με το κοινό-στόχο.

Πλεονεκτήματα της Μέτρησης της Απήχησης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Πώς να Μετρήσετε Αυτό

Οι ευκολότεροι τρόποι να μετρήσετε την απήχηση στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης είναι να συγκρίνετε τον αριθμό των ακολούθων στα διάφορα κανάλια
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν την έναρξη της εκστρατείας και τον
αριθμό αυτό στο τέλος της. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες από τις εξέχουσες
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων του Facebook, του
Twitter, του LinkedIn και του YouTube, προσφέρουν πλέον ενσωματωμένα
εργαλεία μέτρησης της απήχησης.



Πηγαίνετε στη Σελίδα της εκστρατείας σας στο Facebook, επιλέξτε
Πληροφορίες > Δημοσιεύσεις, κάντε κλικ στην Απήχηση:    Οργανικά/Επί
πληρωμή.
Για να υπολογίσετε το σύνολο της οργανικής απήχησης για τη ψηφιακή
καμπάνια δημοσίων σχέσεων, προσθέστε την οργανική απήχηση για κάθε
δημοσίευση που δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες 30 μέρες.
Για να υπολογίσετε τη μέση μηνιαία απήχηση των δημοσιεύσεων, διαιρέστε το
άθροισμα αυτό με τον αριθμό των δημοσιεύσεων που κοινοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια του ίδιου χρονικού πλαισίου.
Διαιρέστε τη μέση μηνιαία απήχηση με τον αριθμό των θαυμαστών που έχει η
σελίδα σας στο Facebook, ώστε να υπολογίσετε το ποσοστό επί τοις εκατόν (%)
της μέσης μηνιαίας οργανικής απήχησης για τη σελίδα.

Πληροφορίες του Facebook για να μετρήσετε την επιτυχία της εκστρατείας
σας

Ενεργός Εμπλοκή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Αν και οι μετρήσεις απήχησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να σας
πουν πόσο μεγάλο είναι το κοινό της εκστρατείας των δημοσίων σχέσεων σας, δεν
μπορούν να σας πουν τα πάντα. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε το κατά
πόσον οι άνθρωποι ασχολούνται ή όχι με τις αναρτήσεις και τις ενημερώσεις σας
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ενεργός εμπλοκή μετριέται από τις ενέργειες
που πραγματοποιούν οι χρήστες στις αναρτήσεις.



μια θετική ή αρνητική αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
εάν ο πελάτης ανοίξει ή διαβάσει ένα μήνυμα ή ενημερωτικό δελτίο (newsletter)
η εκ νέου κοινοποίηση των tweets (retweets), τα “Μου αρέσει” και οι κοινοποιήσεις σε
ένα κανάλι κοινωνικής δικτύωσης
αν ο πελάτης κάνει κλικ σε μια διαδικτυακή διαφήμιση 
αν ο πελάτης δει μια διαδικτυακή διαφήμιση 

Βοηθά το ψηφιακό γραφείο δημοσίων σχέσεων (PR) να ταυτοποιήσει εάν το μήνυμα ή
η ανάρτηση έχει απήχηση στο κοινό. Εάν δεν έχει, πρέπει να ανασκευάσετε το
περιεχόμενό σας.
Σας δίνει επίσης μια γεύση για το πώς η επωνυμία, το προϊόν ή η υπηρεσία σας
γίνεται αντιληπτή από τους εν δυνάμει χρήστες.

Βασικοί δείκτες Ενεργούς Εμπλοκής 

Πλεονεκτήματα Χρήσης Μετρήσεων Ενεργούς Εμπλοκής 

Πώς να Μετρήσετε την Ενεργό Εμπλοκή 

Κάθε κοινωνικό δίκτυο προσφέρει διαφορετικά σημεία ενεργούς εμπλοκής και για αυτό
θα πρέπει να υπολογίζετε την ενεργό εμπλοκή διαφορετικά για κάθε κανάλι κοινωνικής
δικτύωσης. Ευτυχώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πληθώρα εργαλείων διαχείρισης
μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να υπολογισθεί η ενεργός εμπλοκή για πολλαπλούς
λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το Hootsuite είναι ένα τέτοιο εργαλείο που
προσφέρει τέτοιες δυνατότητες σε προσιτές τιμές.



Το Hootsuite σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα προφίλ σε Twitter, Facebook, Google+,
Instagram, YouTube και LinkedIn.

Υποστηρίζει επίσης το FourSquare, Pinterest, StumbleUpon, Vimeo και πολλές άλλες
πλατφόρμες μέσω εφαρμογών τρίτων.

Εντυπώσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Οι εντυπώσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι μια από τις πιο βασικές
μετρήσεις που συχνά χρησιμοποιούνται από ψηφιακές υπηρεσίες PR. Είναι ο αριθμός
των φορών που το κοινό (άτομα στα οποία έχει φτάσει το περιεχόμενο/διαφήμισή σας)
μπορεί να έχει δει το περιεχόμενό σας. Για παράδειγμα, εάν λάβετε μια ροή ειδήσεων
δύο φορές στη σελίδα του Facebook σας, προσμετράται ως δύο εντυπώσεις. Με απλά
λόγια, πρόκειται για το συνολικό αριθμό των αποκομμάτων πολλαπλασιασμένο με τον
συνολικό αριθμό των κυκλοφοριών.

Πλεονεκτήματα Μέτρησης Εντυπώσεων στα Μέσα 

Παρόλο που και τα δύο, η Απήχηση και οι Εντυπώσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
μετρούν την ορατότητα του περιεχομένου, το τελευταίο σας βοηθά να καταλάβετε
πόσο συχνά οι χρήστες μπορούν να δουν τις δημοσιεύσεις, τα μηνύματα ή τις
διαφημίσεις σας σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.



Το να ακούτε τις δημόσιες συζητήσεις μπορεί να σας βοηθήσει να συνδεθείτε με το πιο
ενεργό κοινό σας.

Εάν είναι ευχαριστημένοι με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, μπορείτε να συνδεθείτε
μαζί τους για να αυξήσετε την αναγνωρισημότητα της επωνυμίας. 

Από την άλλη, αν επικρίνουν την επωνυμία σας, μπορείτε να λάβετε την κατάλληλη δράση
για να ελαχιστοποιήσετε την αρνητική δημοσιότητα. 

Πώς να μετρήσετε την επίδραση μιας εκστρατείας PR μέσω της παρακολούθησης των
εντυπώσεων στα μέσα; 

Το κατά πόσον οι εντυπώσεις όντως μετρούν για το οτιδήποτε είναι αντικείμενο συζήτησης. Οι
περισσότεροι που ασχολούνται με το marketing πιστεύουν ότι οι εντυπώσεις στα μέσα δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της επίδρασης μιας εκστρατείας PR. Όμως, όταν
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλες μετρήσεις όπως η απήχηση ή η ενεργός εμπλοκή στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, αυτή η μέτρηση μπορεί να αποδειχθεί σημαντική στον καθορισμό της
επίδρασης της εκστρατείας σας.

Αναφορές της Επωνυμίας στα Blogs και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Μια καλά οργανωμένη εκστρατεία PR μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε αύξηση των αναφορών
της επωνυμίας σε άλλα blogs όπως επίσης και στα social media. Παρόλα αυτά, το 96% των
ατόμων τα οποία συζητούν για τις επωνυμίες διαδικτυακά δεν ακολουθούν τα προφίλ τους.
Συνεπώς, οι εταιρίες πρέπει να παρακολουθούν αυτά τα κανάλια για να γνωρίζουν τι λέει ο
κόσμος για την επωνυμία τους διαδικτυακά. 

Πλεονεκτήματα Παρακολούθησης των Αναφορών στην Επωνυμία διαδικτυακά



Απλά πληκτρολόγησε το όνομα της επωνυμίας στο πλαίσιο αναζήτησης και πατήστε το
πλήκτρο του enter.
Μπορείτε να επιλέξετε αποτελέσματα από μια συγκεκριμένη τοποθεσία, χρονικό πλαίσιο
και πηγή για καλύτερα αποτελέσματα. 
Το αποτέλεσμα θα δείξει τις κορυφαίες λέξεις-κλειδιά, τους χρήστες, τα hashtags, τη
δύναμη, το συναίσθημα, το πάθος, τη προσέλκυση και τις πηγές.

Μπορείτε να λάβετε τις ειδοποιήσεις μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή βλέποντάς
τις απευθείας στην εφαρμογή.
Μπορείτε, επίσης, να τις κοινοποιήσετε στα μέλη της ομάδας σας ως έγγραφα PDF ή CVS
και να τους αναθέσετε καθήκοντα για να διαχειριστούν την ειδοποίηση.
Ύστερα από δοκιμαστική περίοδο 14 ημερών, μπορείτε να επιλέξετε από μια ποικιλία
πλάνων επί πληρωμή.

Εργαλεία Παρακολούθησης των Αναφορών στην Επωνυμία:

Το Social Mention 

Το Social Mention είναι ένα διαδικτυακό, δωρεάν εργαλείο παρακολούθησης των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. 

Το Mention 

Το Mention παρακολουθεί τον Ιστό, συμπεριλαμβανομένων των κύριων καναλιών μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και αποστέλλει ειδοποιήσεις οποτεδήποτε κάποια λέξη-κλειδί ή κάποια
επωνυμία εμφανιστεί σε μια διαδικτυακή συζήτηση.

https://mention.com/en/


Πόσες Φορές Κοινοποιήθηκε η Κάλυψη που Λάβατε

Αν και ένα γραφείο ψηφιακών δημοσίων σχέσεων καλύπτει μια διάσημη
διαδικτυακή δημοσίευση, οι προσπάθειές τους είναι άχρηστες εάν το
περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν λαμβάνει αρκετές
κοινοποιήσεις και “Μου αρέσει”. Δείχνει ότι είτε δεν άρεσε στο κοινό, είτε ότι,
πιθανότατα, έχετε χάσει το κοινό-στόχο σας. Μετρώντας τα στατιστικά των
κοινοποιήσεων του άρθρου σας, μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για τη
δημοτικότητα του περιεχομένου σας. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να
σχεδιάσετε μια καλύτερη στρατηγική δημοσίων σχέσεων στο μέλλον.
Πώς κάνετε, λοιπόν, τις μετρήσεις των κοινοποιήσεων της εκστρατείας σας; Ένα
απλό εργαλείο, όπως είναι το Share Count, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον
υπολογισμό του αριθμού των κοινοποιήσεων του άρθρου σας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Share Count 

Απλά κάντε αντιγραφή-επικόλληση το URL του περιεχομένου σας στο πλαίσιο
αναζήτησης και πατήστε το enter. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των “Μου
αρέσει”, των κοινοποιήσεων και των σχολίων για τις πέντε κύριες πλατφόρμες
κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Google+1,
LinkedIn, Pinterest και το StumbleUpon. Το δωρεάν πρόγραμμα περιλαμβάνει
10.000 καθημερινά ερωτήματα και τα προγράμματα επί πληρωμή ξεκινούν από
40 $/μήνα με 200.000 ημερήσια ερωτήματα URL.



Χρήση του Google Analytics για υπολογισμό της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να προσδιορίσετε ποια ιστοσελίδα κοινωνικής
δικτύωσης δημιουργεί τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα σας. Μεταβείτε στο
μενού Απόκτηση -> Όλη η επισκεψιμότητα -> Πηγή/Μέσο. Εδώ, θα μπορείτε να δείτε έναν
κατάλογο με όλους τους ιστοτόπους που στέλνουν επισκεψιμότητα στον δικό σας ιστότοπο. 

Μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα των τελευταίων 30 ημερών. Συλλέξτε αυτά τα δεδομένα σε
τακτά διαστήματα για να καθορίσετε εάν υπάρχει αύξηση στην επισκεψιμότητα της
ιστοσελίδας.

Μετά μεταβείτε στο Κοινό>Συμπεριφορά>Συχνότητα και μενού Πρόσφατου. Εδώ μπορείτε να
δείτε το συνολικό αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα σας τον τελευταίο μήνα. Δείχνει
τον αριθμό των ατόμων που επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα σας μια, δύο, τρεις ή περισσότερες
φορές τις τελευταίες 30 ημέρες.

Μεταβείτε στο Κοινό> Συμπεριφορά> Ενεργός Εμπλοκή μενού. Εδώ μπορείτε να δείτε πόσο
χρονικό διάστημα έμειναν τα άτομα στην ιστοσελίδα σας, δηλαδή το ποσοστό ενεργούς
συμμετοχής. Αν ο αριθμός των ατόμων που έμειναν παραπάνω στην ιστοσελίδα σας είναι
υψηλότερος, σημαίνει ότι το περιεχόμενό σας τους άρεσε.

Αριθμός Backlinks που Δημιουργήθηκαν 

Παρόλο που συνδέονται άμεσα με το SEO, τα backlinks, όντως, μετράνε. Η μέτρηση των
backlinks, που δημιουργήθηκαν κατά την εκστρατεία PR, μπορεί να σας βοηθήσει να
καθορίσετε τη δημοφιλία του περιεχομένου σας. Η άνοδος του αριθμού των backlinks
φανερώνει ότι τα άτομα θεωρούν το περιεχόμενό σας σημαντικό, χρήσιμο και σχετικό.



Βελτίωση του Lead Generation 

Η σημασία του Lead Generation (Πρόκληση Ενδιαφέροντος) δεν μπορεί να
παραβλεφθεί, ιδιαίτερα στις B2B (επιχείρηση-προς-επιχείρηση)
επιχειρήσεις. O όρος “leads” αναφέρεται στα άτομα που δείχνουν ξεκάθαρο
ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες που προσφέρετε. Αν παρουσιαστεί αύξηση
στον αριθμό των ερωτήσεων, τότε αυτό σημαίνει πως η εκστρατεία σας
έχει πετύχει. Οι δυνητικοί πελάτες (leads) μπορούν να αλληλοεπιδρούν με
την ομάδα πωλήσεών σας, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, emails ή ακόμα και
μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε ξεχωριστό φύλο για τους δυνητικούς πελάτες
που δημιουργούνται από κάθε, ξεχωριστή, πηγή, ώστε να έχετε μια
λεπτομερή αναφορά της συνολικής βελτίωσης του lead generation.
Συγκρίνετε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν πριν την έναρξη της εκστρατείας
σας, με αυτά μετά την ολοκλήρωσή της.
Ωστόσο, η απλή μέτρηση του όγκου των δυνητικών πελατών που
δημιουργήθηκε δεν είναι αρκετή για τη σωστή αξιολόγηση των
προσπαθειών πρόκλησης ενδιαφέροντος. Είναι απαραίτητο να πάρετε και
να παρακολουθήσετε άλλες μετρήσεις για να εκτιμήσετε την επιτυχία της
εκστρατείας. 



Α. Αναλογία Κλικ προς Αριθμό Εμφανίσεων (CTR)

Πρόκειται για την αναλογία των ατόμων που έκαναν κλικ σε έναν
συγκεκριμένο σύνδεσμο προς το συνολικό αριθμό των παραληπτών του
συγκεκριμένου συνδέσμου. Υψηλό CTR υποδεικνύει βελτίωση του lead
generation. Χαμηλό CTR υποδεικνύει πως είτε στοχεύετε το λάθος κοινό,
είτε πως το περιεχόμενό σας δεν έχει επαρκή ενεργό εμπλοκή. Παρατίθεται
ένας απλός τύπος υπολογισμού του CTR μιας εκστρατείας.

CTR =Αριθμός των κλικ/Αριθμός εντυπώσεων στα πολυμέσα

Β. Ποσοστό Μετατροπών 

Πρόκειται για την αναλογία των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει τη
συναλλαγή πώλησης προς το συνολικό αριθμό επισκεπτών μιας
ιστοσελίδας. Είναι μια σημαντική μέτρηση για το lead generation. Στην
πραγματικότητα, σχεδόν το 57% των marketers σε B2B επιχειρήσεις
πιστεύουν πως το ποσοστό μετατροπών αποτελεί την πιο χρήσιμη
μέτρηση για την ανάλυση της απόδοσης της «σελίδας προσγείωσης»
(landing page), δηλαδή της αποτελεσματικότητας του lead generation.



Η δύναμη της Ψηφιακής Αφήγησης 

Η αφήγηση έχει προ πολλού χρησιμοποιηθεί και μελετηθεί ως μέθοδος διδασκαλίας και
μάθησης. Σύμφωνα με τον MacDonald (1998) οι κοινωνίες έχουν χρησιμοποιήσει την
αφήγηση για να διδάξουν βασικές αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια των χιλιετιών. Στο ίδιο
μοτίβο, ο Andrews et al. (2009) εξηγεί πως η αφήγηση έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσον
πληροφόρησης σε κάθε είδους εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της οδοντιατρικής, της
γενικής ιατρικής, της νομικής και των επιχειρήσεων.

Η αφήγηση κατά τον 21ο αι. εμπλουτίζεται και καθίσταται πιο αποτελεσματική μέσω της
χρήσης ψηφιακών μέσων, όπως εικόνες, βίντεο, ηχητικοί φάκελοι, μια μέθοδος γνωστή ως
ψηφιακή αφήγηση. Το άρθρο αυτό παρέχει μια σφαιρική εικόνα της ψηφιακής αφήγησης
και καταπιάνεται με τις χρήσεις της, όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και σε άλλα πεδία.

Τι είναι η ψηφιακή αφήγηση; 

Στην απλούστερή της μορφή, η ψηφιακή αφήγηση αναφέρεται στην πρακτική χρήσης
εργαλείων, βασισμένων στον υπολογιστή, για την αφήγηση ιστοριών ή την παρουσίαση
ιδεών (Educational Uses of Digital Storytelling n.d.). Οι ψηφιακές ιστορίες έχουν, επίσης,
οριστεί ως παρουσιάσεις πολυμέσων, που συνδυάζουν πληθώρα ψηφιακών στοιχείων
εντός μιας αφηγηματικής δομής (Digital Storytelling n.d.).

Κατά αντίθεση με την παραδοσιακή αφήγηση, που χρησιμοποιεί φυσικό-έντυπο υλικό,
όπως χαρτί, ταινίες ή δίσκους και φιλμ, μια ψηφιακή ιστορία χρησιμοποιεί υλικό που
υπάρχει σε ψηφιακούς φακέλους. Ως τέτοιες, οι ψηφιακές ιστορίες μπορεί να εμπερικλείουν
όχι μόνο κείμενο, εικόνες, βίντεο και ήχο, αλλά επίσης διαδραστικά στοιχεία, όπως χάρτες
και στοιχεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα tweets.



Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Προοδευτικής Εκπαίδευσης και Μάθησης (Institute of
Progressive Education and Learning), οι ψηφιακές ιστορίες παρουσιάζονται,
συνήθως, με συναρπαστική και με εμπλοκή συναισθήματος μορφή. Η έννοια,
επίσης, μπορεί να καλύψει μια σειρά από ψηφιακά αφηγήματα,
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών ιστοριών, οι οποίες βασίζονται στον
ιστό, διαδραστικές ιστορίες και υπερκειμενικές ιστορίες. Στην μυθοπλασία
υπερκειμένου, για παράδειγμα, οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν
υπερκειμενικούς συνδέσμους για να μετακινηθούν από τον έναν κόμβο κειμένου
στον επόμενο.

Όπως και η παραδοσιακή αφήγηση, έτσι και η ψηφιακή δίνει έμφαση σε ένα
συγκεκριμένο θέμα και παρουσιάζει μια συγκεκριμένη οπτική. Αυτές οι ιστορίες
ποικίλουν σε μέγεθος, αλλά οι εκπαιδευτικές ψηφιακές ιστορίες μπορούν να
διαρκέσουν από δύο μέχρι 10 λεπτά (Educational Uses of Digital Storytelling,
n.d.).

Στοιχεία μιας αποτελεσματικής ψηφιακής αφήγησης

Σύμφωνα με τον πρωτοπόρο της ψηφιακής αφήγησης, Joe Lambert, υπάρχουν
κάποια στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη δημιουργία μιας
ψηφιακής ιστορίας. Ενώ ο Lambert ισχυρίζεται ότι το τελευταίο πράγμα που
χρειάζονται οι επίδοξοι αφηγητές είναι μια συγκεκριμένη φόρμα δημιουργίας
της ιστορίας, αυτά τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο έναρξης
της διαδικασίας (CDS’ Seven Elements of Digital Storytelling, n.d.).

Οπτική Γωνία
Μια ψηφιακή ιστορία επιτρέπει στο συγγραφέα να γευτεί την εμπειρία της
προσωπικής έκφρασης. Αυτό υποστηρίζεται από την άποψη του Lambert ότι
όλες οι ιστορίες είναι προσωπικές. Ως τέτοιες, οι ιστορίες αυτές πρέπει να
δομηθούν από την ίδια την κατανόηση και εμπειρία του συγγραφέα.



Για αυτό και πολλές ψηφιακές ιστορίες διατυπώνονται σε πρώτο και όχι τρίτο
πρόσωπο.

Σύμφωνα με το Lambert, η κατανόηση της οπτικής πάνω στην οποία δομήθηκε
μια ψηφιακή ιστορία, καθορίζει συγκεκριμένες έννοιες τις οποίες ο συγγραφέας
επιθυμεί το κοινό να κατανοήσει. Κάθε τμήμα της ιστορίας πρέπει να βοηθήσει το
κοινό να φτάσει στην συνειδητοποίηση, έτσι ο καθορισμός της οπτικής γωνιάς
μετατρέπεται σε ένα σημαντικό τμήμα της διαδικασίας επεξεργασίας.

Δραματική Ερώτηση

Σύμφωνα με τον Lambert, το να αναφέρουμε κάτι δεν συνεπάγεται, απαραίτητα,
τη διατήρηση της προσοχής των ατόμων στη ψηφιακή ιστορία. Οι ιστορίες που
διατηρούν, επιτυχημένα, την προσοχή του ακροατηρίου έχουν μια δραματική
ερώτηση, η οποία απαντάται στο τέλος της ιστορίας. Για να καταστεί σαφές, ένα
παράδειγμα μιας δραματικής ερώτησης είναι σε μια ιστορία εγκλήματος, «ποιο
είναι το πρόσωπο που διέπραξε το έγκλημα;»
Επιπρόσθετα, σε μια σοφιστικέ, περίπλοκη δημιουργία ιστοριών, η δραματική
ερώτηση παρουσιάζεται με τρόπο που να μην εστιάζει την προσοχή στην
υποκείμενη δομή της ιστορίας (CDS’ Seven Elements of Digital Storytelling, n.d.). Ο
Lambert συνεχίζει επεξηγώντας ότι οι ψηφιακές ιστορίες εμπλουτίζονται και
καθίστανται πιο περίπλοκες όταν οι συγγραφείς ανατρέψουν τις προσδοκίες που
δημιούργησε η δραματική ερώτηση.



Συναισθηματικό περιεχόμενο 

Οι αποτελεσματικές ψηφιακές ιστορίες προκαλούν μια συναισθηματική
αντίδραση στο ακροατήριο. Τέτοιες ψηφιακές ιστορίες προσπαθούν να
ανακαλύψουν και επιδιώκουν μια νέα κατανόηση, η οποία βασίζεται στην έννοια
του να είσαι άνθρωπος (Digital Storytelling: Essential Elements, 2020).
Ακόμα σύμφωνα με τον Lambert και το StoryCenter, μια ιστορία που
εμπερικλείει «θεμελιώδη συναισθηματικά παραδείγματα – του θανάτου και της
αίσθησης της απώλειας, της αγάπης και την μοναξιάς, της αυτοπεποίθησης και
της τρωτότητας, της αποδοχής και της απόρριψης – διεκδικούν μια θέση στην
καρδιά μας. Οι ψηφιακές ιστορίες που έχουν να κάνουν με τέτοια ζητήματα είναι
πιο εύκολο να κεντρίσουν την προσοχή των ακροατών και μπορούν να
βοηθήσουν τους συγγραφείς να δημιουργήσουν μια σύνδεση με το ακροατήριο. 
Ο Lambert ισχυρίζεται, επίσης, ότι βάσει της εμπειρίας του με τη ομαδική
παραγωγική εργασία, οι άνθρωποι τείνουν να κάνουν τα πάντα για να
υποστηρίξουν άλλους που είναι πρόθυμοι να πουν συναισθηματικά
φορτισμένες ιστορίες.

Ηχογραφώντας τη φωνή κάποιου 

Η φωνή του συγγραφέα μπορεί να προσθέσει ζωηράδα σε μια ψηφιακή ιστορία
και να την κάνει περισσότερο προσωπική. Διαφορετικά χαρακτηριστικά της
φωνής του συγγραφέα, συμπεριλαμβανομένων του τόνου, του τέμπο και της
χροιάς του, μπορούν να μεταφέρουν νόημα και ένταση με έναν πολύ προσωπικό
τρόπο (Digital Storytelling: Essential Elements, 2020).



Ο Lambert εξηγεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που είναι αναγκαίο να
διευθετηθούν όταν η φωνή κάποιου ηχογραφείται για να χρησιμοποιηθείσε μια
ψηφιακή ιστορία. Για παράδειγμα, ίσως να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για το
συγγραφέα να εξασκηθεί επαρκώς, έτσι ώστε η ηχογράφηση να ακούγεται πιο
φυσικά. Ο Lambert προτείνει να μιλάτε αργά σε στυλ συζήτησης και να κρατάτε
τη γραφή λιτή για να έχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα. 

Οικονομία 

Οι δημιουργοί ψηφιακών ιστοριών πρέπει, επίσης, να είναι φειδωλοί στην
χρήση κειμένου, διαλόγου και εικόνων. Η ψηφιακή αφήγηση είναι πρωτίστως
ένα εικονικό μέσο και η αφήγηση ιστοριών με εικόνες συνεπάγεται σωστή χρήση
της αντιπαράθεσης γλώσσας και εικόνας για τη δημιουργία μιας αφήγησης. Ο
συγγραφέας πρέπει να σκεφτεί πώς ο διάλογος και τα οπτικά στοιχεία
δουλεύουν μαζί, για να δημιουργήσουν μια ιστορία στο μυαλό του
ακροατηρίου. Δουλεύοντας με τους διευθυντές, οι συγγραφείς πρέπει, επίσης, να
μάθουν πώς να κρατήσουν την ιστορία πλούσια οπτικά με το ελάχιστο των
διαλόγων και των σκηνών, που θα εξελίξουν την ιστορία περεταίρω. 
Λόγω της πρακτικής της οικονομίας, οι περισσότερες ψηφιακές ιστορίες τείνουν
να είναι σύντομες. Για παράδειγμα, περιεχόμενο ψηφιακής αφήγησης, από το
πρωτοπόρο StoryCenter, έχει πάντα διάρκεια δύο μέχρι τρία λεπτά.
Περιορίζοντας το πεδίο μιας ψηφιακής αφήγησης προσφέρει δύο
πλεονεκτήματα: η εξάσκηση κάνει την διαδικασία δημιουργίας ιστορίας
περισσότερο διαχειρίσιμη και απαιτεί ο συγγραφέας να δίνει έμφαση μόνο στα
σημαντικά στοιχεία της ιστορίας (Digital Storytelling: Essential Elements, 2020).



Ρυθμός και ροή 

Σύμφωνα με τον Lambert (n.d.), ο ρυθμός θεωρείται από πολλούς ως «το
πραγματικό μυστικό μια ς πετυχημένης αφήγησης». Η ροή και ο ρυθμός μιας
ιστορίας καθορίζει το κατά πόσον θα διατηρηθεί ή όχι το ενδιαφέρον του
ακροατηρίου κατά τη διάρκεια της αφήγησης. Οι αφηγητές της ιστορίας θα
πρέπει να επιβραδύνουν ή να επιταχύνουν το ρυθμό εξιστόρησης, όποτε αυτό
χρειαστεί. Σε κάποιες περιπτώσεις, η βελτίωση του ρυθμού μιας ψηφιακής
ιστορίας απαιτεί ο αφηγητής να αποφασίσει ποια σημεία της ιστορίας μπορούν
να παραλειφθούν. Αυτό διασφαλίζει ότι η αφήγηση της ιστορίας είναι όσο πιο
φυσική γίνεται. Υπάρχει πληθώρα οπτικών και ακουστικών εφέ που μπορούν να
βοηθήσουν στην ροή και το ρυθμό της ιστορίας. Τα γρήγορα οπτικά εφέ και η
αισιόδοξη μουσική, για παράδειγμα, υποδηλώνουν επείγουσα ανάγκη και
ενθουσιασμό. Από την άλλη, πιο αργή μουσική μπορεί να ισοδυναμεί με δράμα
και αναπόληση. 

Μουσική υπόκρουση 

Η μουσική υπόκρουση μπορεί τέλεια να ενισχύσει και να υποστηρίξει μια
ψηφιακή ιστορία, «προσθέτοντας περιπλοκότητα και βάθος στην αφήγηση».
(Digital Storytelling: Essential Elements, 2020) Επιπλέον, ο Lambert (n.d.) εξηγεί
ότι η μουσική σε μια ταινία υποδαυλίζει συναισθηματικές απαντήσεις
διαφορετικές από αυτές της οπτικής πληροφορίας. Για παράδειγμα, ένα
διογκούμενο γρατσούνισμα των χορδών δίνει την αίσθηση της αγωνίας, ενώ
ζωηρές μελωδίες καταδεικνύουν χαρούμενο τέλος.



Συνοψίζοντας 
 

Καθορίστε τους στόχους σας!
Καθορίστε την αγορά-στόχο σας: κτίστε περσόνες!
Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας!
Επιλέξετε τα κανάλια που θα χρησιμοποιήσετε!
Κάντε Έρευνα για τις λέξεις-κλειδιά για το SEO και το PPC. Ρυθμίστε τις
διαφημίσεις στις Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης.
Διαχειριστείτε τα προφίλ σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Διαμορφώστε μια Στρατηγική Μάρκετινγκ μέσω της ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας
Ρυθμίστε το επαναλητικό μάρκετινγκ (Remarketing), μη ξεχάσετε να
στείλετε υπενθυμίσεις!
Σχεδιάστε μια Στρατηγική Blogging

Ευελπιστούμε πως αυτές οι συμβουλές θα σας βοηθήσουν να
προετοιμάσετε και να θέσετε σε εφαρμογή με επιτυχία μια Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία Πολιτών. ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!

https://www.lyfemarketing.com/blog/digital-marketing-campaign/#tips1
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Η δημιουργία αυτού του προϊόντος συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Erasmus+, στο πλαίσιο του έργου

Upraise: Youth Participation for Social Change.
 

Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αποτελεί μοναδική ευθύνη του
εκδότη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για

οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών αυτών.
 

 


