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Ψηφιακές ευκαιρίες. SaaS, 
GMB, social networks and 
everything else.
Day 4



Πρόγραμμα (Μέρα 4)

● Όλα είναι "e", "d" (ψηφιακή/ψηφιακή) και "AI" (τεχνητή νοημοσύνη)

● Ψηφιακές ευκαιρίες

● Saas

● SGMB

● Κοινωνικά δίκτυα 

● Gamification

● …. 



Everything is “e”

● Λειτουργούν τα κλισέ; Τι σημαίνει ότι όλα είναι «ε»;

● Παράγοντες που άλλαξαν σημαντικά το τοπίο:

○ Αύξηση παραγωγικότητας,

○ οριακό κόστος=0,

○ συμμετρικές πληροφορίες,

○ κόστος συναλλαγής κοντά στο 0

● Το έχουμε ξαναδεί αυτό το μοντέλο; Και τι μπορεί να μας διδάξει η ιστορία (πέρα 
από το γνωστό ότι κανείς δεν μαθαίνει από αυτήν);

● Οι περιπτώσεις Minitel (Γαλλία) και Prestel (Ηνωμένο Βασίλειο)

● Τι μπορούμε να προβάλουμε σε AI;



Surprising or not – e-service before Internet – and in France? 



Διδάγματα που αντλήθηκαν από μια μακροχρόνια 
καινοτομία που δεν είναι όμως ευρέως γνωστή;

● Επιχειρηματικό μοντέλο Freemium – σε αντίθεση με το Prestel στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (οι χρήστες έπρεπε να αγοράσουν τις συσκευές)

● Εφέ δικτύου (η υπηρεσία προσθέτει μεγαλύτερη αξία καθώς έχετε μεγαλύτερο 
αριθμό πελατών)

● Το κόστος μετάβασης σε μια νέα τεχνολογία είναι υψηλότερο εάν έχετε υψηλό 
ποσοστό υιοθέτησης της παλιάς τεχνολογίας

○ Αυτό παρατηρήθηκε αργότερα σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπου η 
διάδοση των κινητών τηλεφώνων ήταν πιο αργή σε χώρες με υψηλά ποσοστά 
διείσδυσης σταθερών τηλεφώνων

● Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
πολιτικού ακτιβισμού (θυμηθείτε τις φοιτητικές διαδηλώσεις του 1986 στη Γαλλία, 
συντονισμένες μέσω της Minitel και της Αραβικής Άνοιξης, συντονισμένες μέσω 
των κοινωνικών δικτύων)



What does it mean “e”

● Electricity, mobility, batteries, PVs => e means g(reen)?

● Electronic (internet, various protocols, including mobile telephony – xG (again “g”), satellite telephony, 
GPS linked (again “g”)

● “e” is often “d” (digital): e implies the process of transformation of a(nalogue) to d(igital). In manufacturing 
that was a long 20-25 years process of adding sensors to old machines that capture all milestones and 
provide machine-readable information for management of the production process. 

● “e” is even more often “d”(atabases): aggregating, structuring and managing large-scale data derived from 
customers and operations. 

● “e” is by all means “m”(obilE)

● “e” is embeddedness of all of the above in “e”verything (appliances, cars, houses, roads, etc)



Πώς πρέπει να προετοιμαστώ για αυτές τις 
δραματικές αλλαγές;

● Google Digital Garage - Μάθετε ψηφιακές δεξιότητες με δωρεάν εκπαίδευση -
Google Digital Garage (161 διαδικτυακά μαθήματα)

● Daring Thinking - Ξεκινήστε με το Design Thinking — Stanford d.school (αυτή είναι 
μια προσέγγιση στα προβλήματα και η δημιουργική στάση)

● Πειραματιστείτε με διαφορετικά "e" - δημιουργήστε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 
(αναπτύξτε μόνοι σας ή χρησιμοποιήστε SaaS), εφαρμόστε ένα CRM ή ERP, 
σχεδιάστε μια καμπάνια ψηφιακού μάρκετινγκ, δημιουργήστε πρωτότυπο μια 
εφαρμογή, 

○ Ακόμα κι αν εκτελείτε ή σχεδιάζετε ένα φυσικό αντικείμενο, μπορείτε να 
επωφεληθείτε (σημαντικά) από το Google My Business

● Συμπεριλάβετε στη διαδικασία του επιχειρηματικού σας σχεδιασμού την ψηφιακή ή 
“e” προοπτική



Google Digital Programs

● Personal growth

● Business

● Startups

● Teachers

● YouTube creators (these could be also entrepreneurs, teachers or business)

● Android developers 

● Nonprofits 

● Cultural organizations



Skill-shop



Case study: Google My Business 



Statistics



Statistics (geography and calls?)



Statistics (more…)



Ας κάνουμε λίγο brainstorming

● Με βάση όλη τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα – τι πιστεύετε ότι θα χρειαστείτε ως 
ηλεκτρονική υπηρεσία και ηλεκτρονικές δεξιότητες;

● Εντοπίστε τους στο Google Garage ψηφιακής εκμάθησης και ξεκινήστε!

● Πάρτε ή αγοράστε απόφαση – το περίφημο οικονομικό ερώτημα!

○ Ποιες είναι οι λειτουργικές απαιτήσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος ή του ιστοτόπου 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας;

○ Πώς κάνετε τη μηχανική απαιτήσεων;

○ Ποιο θα ήταν το κόστος, οι κίνδυνοι και το χρονοδιάγραμμα για να το κάνετε στο 
εσωτερικό και ποια είναι τα κύρια σημεία επαφής στη διαπραγμάτευση με μια ψηφιακή 
εταιρεία;

○ Αναπτύξτε έναν ιστότοπο από την αρχή ή χρησιμοποιήστε το SaaS (για βουλγαρική 
περίπτωση θα είναι η υπηρεσία Shopiko/Superhosting)

● Δίδαγμα: Η επικοινωνία είναι σημαντική και τις περισσότερες φορές τα έργα αποτυγχάνουν 
επειδή χρειάζεστε κάτι άλλο σε σύγκριση με αυτό που κατάλαβε ο ανάδοχος ότι θέλετε.



Case Study of SaaS















Οφέλη της SaaS

● Δεν χρειάζεται να αναπτύξετε τίποτα

● Απλώς επιλέξτε από διάφορες επιλογές και τοπικοποιήστε

● Οι συνδυασμοί είναι τόσοι πολλοί που ο ιστότοπός σας θα μπορούσε να φαίνεται 
πρωτότυπος

● Μπορείτε να εστιάσετε στην πρόταση αξίας σας όχι σε τεχνικές λεπτομέρειες

● Μπορείτε να μάθετε από τις βέλτιστες πρακτικές που περιλαμβάνονται στις λειτουργίες

● Μπορείτε να έχετε μια μακέτα σε λίγες μέρες

● Έχετε διάφορες ενσωματώσεις – πληρωμή, logistics, εξαγωγή/εισαγωγή για διαχείριση 
καταχωρίσεων κ.λπ.

● Μόλις επικυρωθούν το επιχειρηματικό μοντέλο και τα προϊόντα σας, μπορείτε να 
σκεφτείτε προσαρμοσμένες λύσεις



Η σημασία του να είσαι διαδοχικός

● Οι προϋπολογισμοί διαφημίσεων έχουν πάντα σημασία, ωστόσο… μπορεί να 
μπορέσετε να τους αγοράσετε-περάσετε στην προπαρασκευαστική φάση (όταν 
εξετάζετε ποια στρατηγική να υιοθετήσετε)

● Εάν σχεδιάζετε προσεκτικά τα ορόσημα σε ένα ακατέργαστο, ώστε να ενισχύονται 
επαναληπτικά

○ Στα αρχικά στάδια της επιχείρησής σας και της ψηφιακής παρουσίας σας

○ Η ανάπτυξή σας θα μπορούσε να είναι πιο γρήγορη από άλλους (π.χ. προφίλ/σελίδες κοινωνικών 
δικτύων κ.λπ.) και θα μπορούσατε να εμφανίζεστε σε συγκεκριμένες αξιολογήσεις

○ Εάν η εταιρεία σας βαθμολογείται με N1, 2 ή 3, αυτό είναι «είδηση», το οποίο από μόνο του θα 
μπορούσε να διανεμηθεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη έλξη – ας πούμε με την εκστρατεία αφοσίωσης

○ Τότε αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ιδιαίτερη επιτυχία, η οποία στη συνέχεια δημιουργεί 
ειδήσεις και προσοχή



Και πάλι… χρησιμοποιήστε τις κοινωνικές σας 
βάσεις 

● Η δημιουργία συνδέσμων είναι ακριβή, αλλά μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στο 
σχολείο ή στο πανεπιστήμιο για να δώσετε μια διάλεξη επισκέπτη και να 
ζητήσετε/αναμένετε να αναφερθεί στον ιστότοπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

● Ζητήστε από το πανεπιστήμιο να στείλει τις ειδήσεις στα μέσα ενημέρωσης (όχι σε 
εσάς), καθώς τα μέσα ενημέρωσης τείνουν να δίνουν προσοχή στο πανεπιστήμιο παρά 
σε μια τυχαία εκκίνηση. Στείλτε το σε μια έτοιμη μορφή PR (με ενσωματωμένους 
συνδέσμους) ώστε τα μέσα να μπορούν απλώς να το κάνουν αντιγραφή-επικόλληση 
(στη χειρότερη περίπτωση)

● Ελέγξτε και επισημάνετε τον εαυτό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των 
οικοδεσποτών και εγγυηθείτε ότι τουλάχιστον μερικοί από τους πρώην συμμαθητές ή 
τους σημερινούς μαθητές σας, που παρακολούθησαν τη διάλεξη, θα ανταποκριθούν, 
θα κάνουν like, θα μοιραστούν κ.λπ.

● Δείτε το trends.google.com για περισσότερες πληροφορίες



Time to reflect: Τι ξέρετε από 
προσωπική εμπειρία; 

Τι συμβουλές θα δίνατε στους συναδέλφους σας;



Seeing this picture again from another perspective – how to reach them digitally? 



Ας ακούσουμε έναν επιχειρηματία
που πήγε σε Erasmus



Σας Ευχαριστώ!


