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Εισαγωγή
Το Διαδίκτυο είναι κομμάτι της καθημερινής ζωής για τους
περισσότερους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν για να
επικοινωνούν, να ψωνίζουν, να επιλύουν προβλήματα ή να
κάνουν τα χόμπι τους. Έχει επίσης γίνει σημαντικός "χώρος"
συμμετοχής και δράσης για κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. Η
ενότητα αυτή καλύπτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την
εγγραφή και αίτηση για υπηρεσίες, την αγορά και την πώληση
αγαθών και υπηρεσιών και τη διαχείριση συναλλαγών online.
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Στο διαδίκτυο θα βρείτε ό,τι θέλετε, από εισιτήρια συναυλιών
έως πλυντήρια ρούχων, από είδη παντοπωλείου έως πακέτα
διακοπών. Αν σας αρέσει μια μάρκα ή ένα κατάστημα,
μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην ιστοσελίδα τους ή να
επισκεφθείτε έναν ιστότοπο αγορών όπως το eBay ή το
Amazon, που έχουν ευρύ φάσμα νέων και μεταχειρισμένων
αντικειμένων. Αν κυνητάτε τις ευκαιρίες, χρησιμοποιήστε έναν
ιστότοπο σύγκρισης τιμών, ο οποίος κατατάσσει τις εταιριές
που πωλούν το προϊόν που θέλετε βάσει τιμής. Οι online
αγορές έχουν πολλά οφέλη: είναι βολικές, διασκεδαστικές και
συχνά σας εξοικονομούν χρήματα.
Τι θα μάθετε:
Μέχρι το τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:
Να ξέρουν τα βήματα για την πληρωμή λογαριασμού ή φόρου
Να κάνουν μια αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα Amazon.
Να αναγνωρίζουν έναν ασφαλή ή μη ασφαλή ιστότοπο
Να κατανοούν τι είναι η διαδικτυακή επιχειρηματικότητα
Να αναγνωρίζουν τους τύπους του ηλεκτρονικού εμπορίου
Να γνωρίζουν τα οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου
Να κατανοούν τον κύκλο ζωής του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Θέμα 1: Ηλεκτρονικές πληρωμές και αγορές
Δραστηριότητα 1: 1.1 Λογαριασμοί. Πληρωμή υπηρεσίας
κοινής ωφελείας από την ιστοσελίδα του Δήμου - Μεσαίο
Διάρκεια 60 λεπτά
Εισαγωγή
Ένα υπηρεσία κοινής ωφελείας, μπορεί να είναι η παροχή
νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου ή υπηρεσίες που
ο Δήμος παρέχει σε όλους και που πληρώνουν όλοι. Η online
συνδιαλλαγή με παρόχους τέτοιων υπηρεσιών συνεπάγεται
την πραγματοποίηση πληρωμών online χρησιμοποιώντας
πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
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Κάθε δήμος ή οργανισμός κοινής ωφελείας έχει μια online
πλατφόρμα και οι πελάτες μπορούν να δουν τον λογαριασμό
τους εκεί. Παλιότερα η πληρωμή λογαριασμών γινόταν σε
τοπικά φυσικά γραφεία, ενώ τώρα, πραγματοποιούνται online.
Οι οργανισμοί και οι τοπικές αρχές έχουν σήμερα διαδικτυακή
παρουσία όπου προσφέρουν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους,
οι οποίλες ίσως διαφέρουν σε διαφορετικούς φορείς. Πρέπει
να εντοπίσετε το σωστό φορέα που είναι υπεύθυνος για την
υπηρεσία στην περιοχή σας.
Πληρωμή δημοτικών τελών online
Για να πληρώσετε δημοτικά τέλη online, θα πρέπει να
εγγραφείτε στον ιστότοπο του Δήμου σας είτε μόνο για την
πληρωμή είτε για να έχετε πρόσβαση σε περισσότερες
υπηρεσίες, ανάλογα με τις δυνατότητες της σελίδας.

Κάθε οργανισμός έχει διαφορετικό ιστότοπο. Σε αυτήν την
ενότητα, θα σας καθοδηγήσουμε σε μια τυπική διαδικασία
εγγραφής και πληρωμής. Στο τέλος, θα πρέπει να μπορείτε να
εγγραφείτε σε ένα τοπικό φορέα για τους λογαριασμούς σας.

Θα χρειαστείτε:
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έναν υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο
Τον κωδικό πληρωμής (στην κορυφή του λογαριασμού)
Μια πιστωτική ή χρεωστικήκάρτα
Μια έγκυρη διεύθυνση email σας

9. Βήμα προς βήμα εγγραφή και πληρωμή τελών
Βήμα 1: Βρείτε τον ιστότοπο του φορέα που σας ενδιαφέρει
Ο λογαριασμός ίσως περιλαμβάνει την ιστοσελίδα όπου
μπορείτε να πληρώσετε. Διαφορετικά υπάρχουν δύο επιλογές:
Επιλογή 1 : Μεταβείτε απευθείας στην ιστοσελίδα του φορέα:
Στο ΗΒ, π.χ., οι διευθύνσεις θα έχουν αυτήν τη μορφή:
www. (όνομα φορέα).gov.uk,
π.χ, www.lewisham.gov.uk ή www.cornwall.gov.uk
Μπορείτε να γράψετε τη διεύθυνση στη γραμμή στο επάνω
μέρος του προγράμματος περιήγησης (π.χ. Internet Explorer ή
Chrome) ως εξής:

Μετά, πατήστε Enter. Θα ανοίξει κατευθείαν η ιστοσελίδα.
Επιλογή 2 Χρησιμοποιήστε μια μηχανή αναζήτησης.
Ανοίξτε μια μηχανή αναζήτησης όπως το Google και
πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά όπως "καταβολή δημοτικών
τελών" και το όνομα του Δήμου. Μόλις βρείτε τον σύνδεσμο
πατήστε τον για να μεταβείτε στην σχετική ιστοσελίδα.
Βήμα 2: Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του φορέα
Πατήστε το σύνδεσμο για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα. Κάθε
φορέας έχει διαφορετικό ιστότοπο, αλλά εάν μετακινηθείτε
προς τα κάτω στην αρχική σελίδα, θα πρέπει να μπορείτε να
δείτε επιλογές όπως «Εξόφληση λογαριασμού online» ή
«Καταβολή βεβαιωμένων οφειλών» ή κάτι παρόμοιο.
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Βήμα 3: Βρείτε πού να εγγραφείτε.
Η σελίδα θα σας προσφέρει μια λίστα επιλογών για τις
διαφορετικές πληρωμές που μπορείτε να κάνετε στο
διαδίκτυο. Θα πρέπει σε κάποιο σημείο να επιλέξετε
«Εγγραφή» για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό.

Ορισμένοι ιστότοποι εμφανίζουν τον αριθμό των βημάτων στη
διαδικασία εγγραφής και πού βρίσκεστε στη διαδικασία, π.χ.
το βήμα 2 από τα 5 ολοκληρώθηκε.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να
δημιουργήσετε μια ερώτηση και απάντηση ασφαλείας (π.χ.
την πόλη στην οποία γεννηθήκατε) έτσι ώστε εάν ξεχάσετε τον
κωδικό πρόσβασής σας, αυτή η ερώτηση να χρησιμοποιηθεί

για να επαληθεύσετε ότι είστε το άτομο που πρέπει να έχει
πρόσβαση στον λογαριασμό και να γίνει επαναφορά του
κωδικού πρόσβασης.
Βήμα 4: Φόρμα εγγραφής
Όταν πατήσετε Εγγραφή, θα εμφανιστεί μια φόρμα όπως αυτή
παρακάτω:
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Στο κάτω μέρος της σελίδας μπορείτε να πατήσετε στον
σύνδεσμο «Όροι και Προϋποθέσεις» για να τους διαβάσετε
(ενδέχεται να εμφανιστούν σε νέο παράθυρο). Μόλις τους
διαβάσετε, επιστρέψτε στην κεντρική οθόνη με τη φόρμα.
Πρέπει να τσεκάρετε το πλαίσιο για να δηλώσετε ότι
συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Για να
ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, κάντε κλικ στο «Υποβολή».

Μόλις συμπληρώσετε τη φόρμα, θα λάβετε ένα μήνυμα
επιβεβαίωσης.
Βήμα 5: Επιβεβαίωση και επαλήθευση διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ο φορέας τυπικά θα σας στείλει ένα email που σας ενημερώνει
ότι έχετε εγγραφεί με επιτυχία. Το email θα περιέχει έναν
σύνδεσμο τον οποίο θα πατήσετε για να επαληθεύσετε και να
ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας. Μερικές φορές αυτός ο
σύνδεσμος μπορεί να ισχύει μόνο για μικρό χρονικό διάστημα,
οπότε βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε το email σας αμέσως μετά την
εγγραφή. Εάν δεν βλέπετε το μήνυμα στα εισερχόμενά σας,
ελέγξτε το φάκελο "Ανεπιθύμητα" ('Spam' ή 'Junk')
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Βήμα 6 - Πληρωμή
Τώρα θα μπορείτε να συνδεθείτε και να πληρώσετε στην
ιστοσελίδα του φορέα. Θα πατήσετε την επιλογή "Σύνδεση"
(Sign in) και, στη συνέχεια, βρείτε την εγγραφή σχετικά με την
πληρωμή της οφειλής.
Σημείωση πριν εισαγάγετε τυχόν προσωπικά στοιχεία ή
στοιχεία πληρωμής στο διαδίκτυο, ελέγχετε πάντα ότι ο
ιστότοπος είναι ασφαλής. Αυτό φαίνεται από ένα εικονίδιο
λουκέτου στο επάνω μέρος της οθόνης και το ότι η διεύθυνση
ξεκινά με "https://" (όπου το "s" σημαίνει "ασφαλές"). Δίνετε
πάντα τη μέγιστη δυνατή προσοχή για να είστε ασφαλείς στο
διαδίκτυο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην υποβάλετε στοιχεία
κάρτας.
Όταν βεβαιωθείτε ότι ο ιστότοπος είναι ασφαλής,
συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία.
Βήμα 7 Πατήστε Συνέχεια ή Εντάξει (Continue ή OK) για να
προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη.
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Βήμα 8: Σύνοψη της πληρωμής.
Σε κάποια περιοχή της οθόνης θα υπάρχει μια σύνοψη των
στοιχείων που έχετε ήδη υποβάλει, όπως το ποσό που
πληρώνετε, η διεύθυνσή σας και ο κωδικός πληρωμής. Εάν
θέλετε να κάνετε αλλαγές, επιλέξτε Edit (επεξεργασία) και
κάντε τις αλλαγές σας. Όταν όλα είναι σωστά, επιλέξτε
Συνέχεια για να προχωρήσετε.
Βήμα 9: Τέλος, συμπληρώστε τα στοιχεία της πιστωτικής ή
χρεωστικής σας κάρτας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία
πληρωμής. Μόλις τα πληκτρολογήσετε όλα, κάντε κλικ στο
Συνέχεια για να υποβάλετε την πληρωμή.
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Μόλις πληκτρολογήσετε όλα τα στοιχεία, πατήστε Συνέχεια ή
Εντάξει για να υποβάλετε την πληρωμή.
Σε αυτό το σημείο, εάν έχετε εγγραφεί για λογαριασμό 3-D
Secure, θα ανοίξει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας για
συναλλαγές μέσω πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας, όπως το
«Verified by Visa» της Visa και το «Secure Code» της
MasterCard. Εκεί ενδέχεται να σας ζητηθεί και άλλος κωδικός
πρόσβασης. Εισάγετε και αυτόν όπως απαιτείται.
Σημείωση: Οι διαδικτυακές πληρωμές διεκπεραιώνονται
συχνά από τρίτο προμηθευτή (όχι από το ίδιο το φορέα),
οπότε ενδέχεται να ανοίξει ένα νέο παράθυρο κατά την
επεξεργασία της πληρωμής. Μην πατήσετε τίποτα έως ότου
ολοκληρωθεί η επεξεργασία, ώστε να μην διακόψετε τη
διαδικασία πληρωμής. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της
πληρωμής, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη που θα
επιβεβαιώνει την επιτυχία του. Πιθανότατα θα λάβετε επίσης
ένα email επιβεβαίωσης από το Φορέα.
Σημείωση: Μερικές φορές, οι διαδικτυακές πληρωμές
αποτυγχάνουν. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην επεξεργασία
και όχι σε δικό σας λάθος. Αν δεν είστε βέβαιοι εάν η πληρωμή
σας έχει περάσει, ελέγξτε αν λάβατε email που επιβεβαιώνει
την πληρωμή. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με το φορέα. Μην
επιχειρήσετε να πληρώσετε ξανά εκτός αν είστε βέβαιοι ότι η
πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε, για να μην πληρώσετε 2 φορές..
Τέλος, αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας! (συνήθως
στο επάνω μέρος της οθόνης).

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας συζητήστε
Γιατί υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται από
δημόσιους φορείς;
Γιατί αυτές είναι τώρα διαθέσιμες (μόνο) online;
Πλεονεκτήματα από τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών
Βήμα προς βήμα διαδικασία χρήσης της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας (ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων)
Προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες ο φορέας σας; Ποιές;
Με τον ταχυδρομικό σας κωδικό θα βρείτε τη διεύθυνση
του Δήμου και την ιστοσελίδα του. Εκεί θα δείτε διαθέσιμες
διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρονται στο κοινό.
Πώς να εγγραφείτε για πληρωμές σε τοπική αρχή;
Ποιοι χρησιμοποιούν διαδικτυακές υπηρεσίες του δήμου
σας; γνωρίζετε κάποιον που το κάνει; ποια είναι τα οφέλη
αυτών των υπηρεσιών, κατά τη γνώμη σας;

12

Οι περισσότεροι από τους παρακάτω συνδέσμους
αναφέρονται σε δημόσιες υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Άλλες χώρες ενδέχεται να έχουν διαφορετικά συστήματα.
Σε αυτό το Σύνδεσμος θα βρείτε διάφορους οδηγούς για τη
χρήση διαδικτυακών κυβερνητικών υπηρεσιών
Αυτός ο Σύνδεσμος οδηγεί στο GOV.UK, την πλατφόρμα του
ΗΒ για εύρεση κυβερνητικών υπηρεσιών και πληροφοριών.
Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν πώς να
αναζητήσουν την υπηρεσία που χρειάζονται.
Εξετάζετε μια υπηρεσία τη φορά για να διευκολύνετε την
εξοικείωση των συμμετεχόντων στη χρήση τους. Φροντίστε
να ακολουθείτε τις ανάγκες των μαθητών σας. Εάν έχουν
απορίες, χρησιμοποιήστε τις ως πρακτικό παράδειγμα και
εξετάστε τις με όλες τις λεπτομέρειες.

Δραστηριότητα 1: 1.2 Αγορά προϊόντος από την Amazon Εύκολο
Διάρκεια 45 λεπτά
Εισαγωγή
Στην διαδικτυακή αγορά, υπάρχει σίγουρα ένας ιστότοπος που
πουλάει αυτό που θέλετε. Αν σας αρέσει μια μάρκα ή ένα
κατάστημα, μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην ιστοσελίδα
τους ή να επισκεφθείτε έναν συγκεντρωτικό ιστότοπο αγορών
όπως το eBay ή το Amazon, που έχουν ευρύ φάσμα νέων και
μεταχειρισμένων αντικειμένων. Αν κυνητάτε τις ευκαιρίες,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Amazon για σύγκριση τιμών,
ελέγχοντας την τιμή της μάρκας σε σχέση με το κατάστημα.
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Σε αυτήν τη δραστηριότητα, θα σας καθοδηγήσουμε στα
βήματα για αγορά στο κατάστημα amazon.
Θα χρειαστείτε:
 έναν υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο
 μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
Οι αγορές για κάποιους είναι "ψυχοθεραπεία", αλλά για
άλλους, μπορεί να είναι αγχωτική ταλαιπωρία. Στα φυσικά
καταστήματα, λίγα μόνο έχουν τα είδη ή τα προϊόντα που
θέλετε. Αυτά μπορεί να βρίσκονται μακριά από το σπίτι σας,
οπότε θα ξοδέψετε χρόνο και χρήματα για να πάτε εκεί. Και
όταν φτάσετε, ίσως δεν έχουν αυτό που θέλετε σε απόθεμα.
Ισως επισκεφθείτε πολλά καταστήματα για να βρείτε την
καλύτερη τιμή. Στο Διαδίκτυο μπορείτε να αναζητήσετε αυτό
που θέλετε σε πολλές ιστοσελίδες, από πολυκαταστήματα έως
μεγάλους ιστότοπους αγορών, όπως το Amazon. Υπάρχει και η
επιλογή Αγορές στο Google, όπου θα δείτε τα διαθέσιμα
προϊόντα με βάση κριτικές και τιμή. Μπορείτε να επιλέξετε
κοντινά σας καταστήματα επιλέγοντας "Available nearby".

Στο Amazon.com, μπορείτε να αποφύγετε αυτές τις παγίδες
και να διατηρήσετε απλή την εμπειρία αγορών σας. Εάν η ίδια
η Amazon δεν πουλάει αυτό που ψάχνετε, μπορεί να βρείτε
έναν τρίτο πωλητή μέσω Amazon. Τα προϊόντα μπορούν να
παραδωθούν απευθείας στην πόρτα σας μέσω ταχυδρομείου
ή μιας εταιρείας παράδοσης, οπότε δεν χρειάζεται να
μετακινηθείτε. Μπορείτε ακόμη και να γίνετε εσείς πωλητής! Η
Amazon είναι μια από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές αγορές
παγκοσμίως. Έχει επίσης και δικά της προϊόντα τεχνολογίας.

14

Όταν επισκέπτεστε το Amazon, μπαίνετε σε μια από τις
μεγαλύτερες διαδικτυακές αγορές διαθέσιμες παγκοσμίως.
Υπάρχουν εκατομμύρια προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση και
τα περισσότερα μπορούν να σταλούν απευθείας στην πόρτα
σας. Απλώς δημιουργήστε έναν λογαριασμό ακολουθώντας τις
οδηγίες του ιστότοπου και μετά ξεκινήστε την περιήγηση.
Μπορείτε να αναζητήσετε το ακριβές προϊόν που ψάχνετε ή
κάποιο παρόμοιο. Το Amazon θα σας δείξει εναλλακτικές
προτάσεις.

Εάν βρείτε ένα προϊόν που σας αρέσει, κάντε κλικ σε αυτό για
να δείτε λεπτομέρειες, καθώς και άλλα σχετικά προϊόντα.
Μόλις αποφασίσετε τι θέλετε και είστε έτοιμοι να κάνετε μια
αγορά, προσθέστε το προϊόν στο εικονικό καλάθι αγορών σας.
Όταν τελειώσετε, κατευθυνθείτε στο εικονικό ταμείο, όπως θα

κάνατε σε ένα φυσικό κατάστημα! Εισάγετε τα στοιχεία
χρέωσης και αποστολής (ή αποθηκεύστε τα στο προφίλ σας
για γρήγορες πληρωμές στο μέλλον) και, στη συνέχεια,
ολοκληρώστε την παραγγελία σας. Ενώ περιμένετε να σας
παραδοθούν τα προϊόντα, μπορείτε να παρακολουθείτε την
αποστολή τους στο Amazon σε κάθε βήμα της πορείας τους.
Τι μπορείτε να αγοράσετε από την Amazon;
Υπάρχουν περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορείτε να
φανταστείτε στο Amazon, όπως και σε άλλες διαδικτυακές
αγορές όπως το eBay, τον κορυφαίο ανταγωνιστή της Amazon.
Μερικές από τις πιο δημοφιλείς επιλογές είναι:
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βιβλία και ηλεκτρονικοί αναγνώστες
σπίτι και κήπος
αθλητικά και είδη δραστηριοτήτων
μουσική
υγεία και ομορφιά
είδη παντοπωλείου
αυτοκίνητα και βιομηχανικά προϊόντα
ηλεκτρονικά είδη
η/υ

Πόσο ασφαλές ή αξιόπιστο είναι το Amazon;
Η Amazon είναι τόσο ασφαλής και αξιόπιστη όσο πολλές άλλες
καθιερωμένες διαδικτυακές ιστοσελίδες ηλεκτρονικού
εμπορίου και έχει μια από τις καλύτερες φήμες εξυπηρέτησης
πελατών. Διασφαλίζει και προστατεύει τα προσωπικά και
οικονομικά σας στοιχεία και δεν σας υποχρεώνει σε αγορά.
Η Amazon είναι μια εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι
αξιόπιστη όσον αφορά τους χρόνους αποστολής. Ειδικά αν
ζείτε στις ΗΠΑ, είναι πιθανό να παραλάβετε τα αντικείμενά
σας εντός μίας εβδομάδας, καθώς οι περισσότεροι πωλητές
αποστέλλουν τα αντικείμενα εντός δύο εργάσιμων ημερών. Οι

διεθνείς αποστολές ίσως μερικές φορές να καθυστερούν
περισσότερο λόγω τελωνειακών ζητημάτων, αλλά μπορείτε
πάντα να παρακολουθείτε την αποστολή σας και να
απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση πελατών εάν αντιμετωπίσετε
ποτέ κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει επίσης η επιλογή να γίνετε
"Prime Member", με μια μικρή μηνιαία χρέωση, οπότε δεν θα
έχετε χρεώσεις παράδοσης και τα προϊόντα που αγοράζετε θα
σας παραδίδονται εξαιρετικά γρήγορα.
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Όταν αγοράζετε κάτι από το Amazon είναι σημαντικό να
διασφαλίσετε ότι πραγματοποιείτε αγορές από έναν αξιόπιστο
πωλητή. Να διαβάζετε πάντα τις αξιολογήσεις προϊόντων και
πωλητών πριν επιβεβαιώσετε μια αγορά, ώστε να μειώσετε
την πιθανότητα να προκύψουν τυχόν προβλήματα στα
προϊόντα που θα παραλάβετε. Για περισσότερα πληροφορίες
σχετικά με αυτό και για συμβουλές για το πώς μπορείτε να
παραμείνετε ασφαλείς κατά τη χρήση του Amazon, ανατρέξτε
στο άρθρο περί "Amazon safety".
Συγκρίνετε τις τιμές των προϊόντων με αυτές άλλων πωλητών ή
επιλέξτε ένα παρόμοιο προϊόν. Όταν βρείτε κάτι που σας
αρέσει, μην το αγοράζετε αμέσως. Υπάρχουν χιλιάδες πωλητές
στο Amazon. Αναζητήστε κάποιον που ίσως πουλά το ίδιο
προϊόν σε χαμηλότερη τιμή. Ή ίσως μπορείτε να βρείτε ένα
πολύ παρόμοιο προϊόν σε χαμηλότερη τιμή. Στη συνέχεια,
μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να αγοράσετε κάτι
ελαφρώς διαφορετικό, αλλά με καλύτερη συμφωνία. Στις
αγορές σας, ελέγχετε εάν τα αντικείμενα που βλέπετε πληρούν
τις προϋποθέσεις δωρεάν αποστολής (κάτω από τα αστέρια
της αξιολόγησης του προϊόντος). Το Amazon είναι δημοφιλές
ως ένας από τα πρωτοπόρα διαδικτυακά "καταστήματα".
Χρεώνει επίσης εύλογα τέλη στους πωλητές του, γεγονός που
επέτρεψε ραγδαία ανάπτυξη προσφορών προϊόντων. Επίσης,
κατέκτησε γρήγορα τις πωλήσεις βιβλίων, εξαλείφοντας τους
μεσάζοντες, και προσφέροντας χαμηλότερες τιμές.

Θα βρείτε πολλά είδη σε απόθεμα σε πάμπολους πωλητές, ή
ακόμα και στην ίδια την Amazon. Αν ανησυχείτε ότι το τοπικό
σας κατάστημα μπορεί να μην έχει κάτι που θέλετε, κάποιος
στο Amazon μπορεί να το έχει και θα ήταν πρόθυμος να σας το
πουλήσει. Η ιστοσελίδα δείχνει τιμές και επίπεδα αποθεμάτων
για πολλές εκδοχές μιας μεγάλης ποικιλίας αντικειμένων.
Δραστηριότητα 10. Βήματα για αγορά στο Amazon.
1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Amazon.
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Πηγαίνετε στο www.amazon.com ή στον ιστότοπό τους στο ΗΒ
και συνδεθείτε. Για να το κάνετε, μετακινήστε το ποντίκι στην
ένδειξη "Hello, Sign In" και πατήστε Sign In (σύνδεση). Στη
συνέχεια, κάντε κλικ στα πλαίσια που φαίνονται στα δεξιά στο
στιγμιότυπο οθόνης που βλέπετε εδώ παρακάτω και γράψτε
τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του
λογαριασμού σας, αντίστοιχα. Τέλος, επιλέξτε Sign in Using
their Secure Server (Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον
ασφαλή διακομιστή).

2. Αναζήτηση σε διάφορα τμήματα.
Ας πούμε ότι η φρυγανιέρα σας μόλις κάηκε και ψάχνετε μια
καινούργια. Ξεκινάμε μετακινώντας το ποντίκι στην ένδειξη
Departments, και μετά πάμε Home, Garden, and Tools, και
πατάμε Kitchen and Dining.

3. Βρείτε μια συγκεκριμένη κατηγορία.
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Για παράδειγμα, κάντε κλικ στο Ovens and Toasters (Φούρνοι
και τοστιέρες) επιλέξτε Toasters και περιορίστε την αναζήτηση.

4. Προβολή και επιλογή ενός αντικειμένου.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με φρυγανιέρες διαθέσιμες προς
πώληση.
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Στην αριστερή πλευρά της οθόνης, μια σειρά επιλογών σας
διευκολύνουν να περιορίσετε την αναζήτησή σας. Για
παράδειγμα, μπορείτε να αναζητήσετε ένα προϊόν:







σε ένα συγκεκριμένο χρώμα
από μια συγκεκριμένη εταιρεία ή μάρκα
με βάση το πόσο καλά οι πελάτες της Amazon το έχουν
αξιολογήσει
εντός συγκεκριμένου εύρους τιμών
με βάση το ποιος το πουλάει

Οι πληροφορίες προϊόντος θα σας δείξουν, μεταξύ άλλων:







πώς μοιάζει το προϊόν και αν υπάρχουν παραλλαγές του
την ονομασία του
την τιμή του όταν το αγοράζετε (και αν κερδίζετε από την
τιμή λιανικής)
αν υπάρχει σε απόθεμα ή πότε αναμένεται
τι λένε άλλοι πελάτες για το προϊόν

Όταν βρείτε ένα προϊόν που σας αρέσει, πατήστε πάνω του.

5. Προσθέστε το προϊόν στο καλάθι σας.
Εδώ, θα δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για με το προϊόν που
έχετε επιλέξει. Εάν έχετε αποφασίσει ότι το θέλετε, πατήστε
στο αναπτυσσόμενο μενού με την ένδειξη "QTY" (ποσότητα)
για να επιλέξετε πόσα από αυτά τα προϊόντα θέλετε.
Βεβαιωθείτε ότι γράφετε σωστό νούμερο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Add to Cart (Προσθήκη στο καλάθι).
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6. Προχωρήστε στο ταμείο.
Εάν αυτό είναι το μόνο πράγμα που θέλετε να αγοράσετε,
επιλέξτε Proceed to Checkout (Προχωρήστε στο Ταμείο), ή
συνεχίστε τις αγορές και μετά επεξεργαστείτε την πληρωμή.

7. Εισαγάγετε μια διεύθυνση αποστολής / παράδοσης.
Επιλέξτε τη διεύθυνση παράδοσης για το δέμα. Εάν δεν έχετε
ήδη μία περασμένη στο σύστημα, πρέπει να δημιουργήσετε.
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Πατήστε πάνω σε καθένα από τα πλαίσια ή τα αναπτυσσόμενα
μενού κάτω από την ένδειξη "Enter A New Shipping Address"
(νέα διεύθυνση αποστολής) και πληκτρολογήστε ή επιλέξτε:







το ονοματεπώνυμό σας.
οδό
τη διεύθυνση της μονάδας κατοικίας σας (εάν ζείτε σε
διαμέρισμα, συγκρότημα κατοικιών κ.λπ.)
την πόλη στην οποία ζείτε
την πολιτεία, την επαρχία ή την περιοχή στην οποία ζείτε





τον ταχυδρομικό σας κώδικα
τη χώρα στην οποία ζείτε
τον αριθμό τηλεφώνου

Στις πρόσθετες επιλογές κάτω από τις "Optional Delivery
Preferences" (Προαιρετικές προτιμήσεις παράδοσης) μπορείτε:
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να ορίσετε αν θα είστε διαθέσιμοι τα σαββατοκύριακα
για να λαμβάνετε τα παραδοτέα πακέτα
να παρέχετε στον Amazon τον κωδικό πρόσβασης στο
συγκρότημα διαμερισμάτων (εάν επιτρέπεται), ώστε να
μπορεί να εισέλθει κάποιος για την παράδοση
να ελέγξετε εάν η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν
τα προϊόντα σας είναι η ίδια με αυτήν στην οποία θέλετε
να λάβετε το λογαριασμό σας
να σημειώστε ότι θέλετε παράδοση Covid-19, όπου το
δέμα θα παραμείνει στην πόρτα σας χωρίς προσωπική
επαφή, και οι ταχυμεταφορείς θα τραβήξουν μια
φωτογραφία του εκεί ως απόδειξη της παράδοσης.

Όταν εισαγάγετε όλες τις πληροφορίες, επιλέξτε Continue
(συνέχεια) για να προχωρήσετε.
8. Εξετάστε και επιβεβαιώστε τη σύνοψη της παραγγελίας σας.
Στα αριστερά, θα δείτε τη σύνοψη της παραγγελίας σας. Στα
δεξιά, επιλέξτε τον τύπο αποστολής που θέλετε (εάν
εμφανίζεται). Συνήθως, όσο πιο γρήγορη είναι η αποστολή,
τόσο περισσότερο θα σας κοστίσει, αν έχετε επιλέξει αυτό τον
τύπο αποστολής. Πατήστε Continue (συνέχεια).

Επιλέξτε μέθοδο πληρωμής
Θα πρέπει να επιλέξετε μέθοδο πληρωμής για την αγορά σας.
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Για αυτήν την ενότητα, θα υποθέσουμε ότι θέλετε να
πληρώσετε χρησιμοποιώντας μια πιστωτική κάρτα. Για να
προσθέσετε μια νέα πιστωτική κάρτα:






Κυλίστε προς τα κάτω στην ενότητα με την ένδειξη
"Credit or Debit Cards" (Πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες)
Πατήστε στο πλαίσιο που λέει "Name on Card" (Όνομα
στην κάρτα) και πληκτρολογήστε το όνομά σας όπως
εμφανίζεται στην πιστωτική σας κάρτα.
Κάντε κλικ στο πλαίσιο με την ένδειξη "Card Number"
(Αριθμός κάρτας&) και πληκτρολογήστε τον αριθμό της
πιστωτικής σας κάρτας (χωρίς κενά).





Πατήστε στα δύο μικρά κουτάκια με την ένδειξη
"Expiration Date" (Ημερομηνία λήξης) και επιλέξτε τον
μήνα και το έτος που λήγει η πιστωτική σας κάρτα.
Επιλέξτε Add Your Card (Προσθέστε την κάρτα σας) για
να προσθέσετε αυτήν την πιστωτική κάρτα ως επιλογή
πληρωμής.

Όταν ολοκληρώσετε, η πιστωτική κάρτα, θα επιλεγεί αυτόματα
ως επιλογή πληρωμής, οπότε πατήστε απλώς Continue.
10. Επιβεβαιώστε και υποβάλετε την παραγγελία σας
Στην επόμενη οθόνη, μπορείτε να ελέγξετε την παραγγελία σας
και να κάνετε τυχόν τελικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου
του τύπου αποστολής που θέλετε. Εάν είστε ικανοποιημένοι
με αυτό που έχετε, επιλέξτε Place Your Order (υποβάλετε την
παραγγελία σας).
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Θα λάβετε απόδειξη επιβεβαίωσης μέσω email. Τώρα το μόνο
που μένει να κάνετε είναι να περιμένετε να φτάσει το πακέτο!
Συζητήστε με τους συμμετέχοντες γιατί κάνουμε αγορές online
- πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαδικτυακών αγορών
Παραδείγματα ιστότοπων για αγορά προϊόντων ή
υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (π.χ. Amazon, eBay κ.λπ.)
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Τι χρειάζεστε όταν κάνετε αγορές στο διαδίκτυο (π.χ.
υπολογιστή, σύνδεση στο Διαδίκτυο, πιστωτική ή χρεωστική
κάρτα / λογαριασμό PayPal)
Δημιουργία διαδικτυακού λογαριασμού και ασφάλεια
Υπηρεσίες για διαδικτυακές πληρωμές όπως άμεση
τραπεζική μεταφορά, PayPal ή πληρωμή με smartphone
Γνωρίζουν άτομα που παραγγέλνουν αντικείμενα στο
διαδίκτυο; Ρωτήστε τους τι αγοράζουν;
Για ποιους ιστότοπους αγορών έχουν ακούσει;
Ποιοι ιστότοποι αγορών χρησιμοποιούν; Και γιατί;
Πού μπορείτε να βρείτε ιστότοπους αγορών και τι είδους
ιστότοποι υπάρχουν;
Ποιες είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ τους;
Ποια τα κύρια θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά τους;
Πού θα αναζητούσατε κορυφαίους ιστότοπους για αγορά
τροφίμων, ηλεκτρικών ειδών κ.λπ.;
Ακολουθήστε βήμα προς βήμα οδηγίες για online αγορές.
Αυτός ο Σύνδεσμος έχει διάφορα άρθρα για online αγορές.
Εδώ θα βρείτε συμβουλές για ασφαλείς online αγορές
Εδώ διαβάστε ένα άρθρο σχετικά με το πώς εμπιστεύεστε
έναν ιστότοπο κατά την αγορά στο διαδίκτυο
Μην κατακλύζετε τους συμμετέχοντες δείχνοντας πολλούς
διαφορετικών ιστότοπους αγορών. Παραμείνετε σε ένα
παράδειγμα και εξετάστε το καλά. Ρωτήστε τι ενδιαφέροντά
τους (π.χ. βιβλία) και αναζητήστε έναν σχετικό ιστότοπο.
Υπενθυμίστε στους στους συμμετέχοντες για την ασφάλεια
στο Διαδίκτυο, την προστασία των δεδομένων τους (π.χ.
πώς να ελέγχουν ότι η εταιρία που εντοπίζουν είναι νόμιμη,
ότι ο ιστότοπος είναι ασφαλής "https", πράσινο λουκέτο,
αναγραφή δικαιωμάτων πελάτη και πολιτικής επιστροφής),
να χρησιμοποιώντας ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης σε
λογαριασμούς κ.λπ.)
Βεβαιωθείτε ότι όλοι κατανοούν ότι εάν μια προσφορά
φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή, μάλλον είναι.

Δραστηριότητα 1: 1.3 Πώς θα αναγνωρίσετε έναν ασφαλή ιστότοπο
- Προχωρημένο
Διάρκεια 30 λεπτά
Εισαγωγή

26

Πώς αναγνωρίζετε έναν ασφαλή ιστότοπο; Ο κάτοχος ενός
ιστότοπου είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ασφάλειας
των επισκεπτών του και της ιστοσελίδας. Συνιστάται εσείς να
έχετε την ευθύνη για την προστασία των δεδομένων σας. Οι
αγοραστές στο διαδίκτυο είναι ευάλωτοι σε απάτες όπως το
ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) ή εξαπάτηση, "επιθέσεις του
μεσάζοντα", ανεπιθύμητα emails, αναδυόμενα παράθυρα,
επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής και απατηλές φιλανθρωπικές
οργανώσεις. Από τη στιγμή που θα δώσετε σε έναν διαδικτυακό
λιανοπωλητή τα στοιχεία σας, είναι δική του ευθύνη να τα
προστατεύσει, άρα πρέπει να είστε προσεκτικοί. Πώς
αποφασίζετε ποιον να εμπιστευτείτε; Πώς ξέρετε αν ένας
ιστότοπος είναι νόμιμος και αν πρέπει να δώσετε στοιχεία σας;
Πώς θα καταλάβετε εάν ένας ιστότοπος είναι ασφαλής
Πριν εισαγάγετε οποιεσδήποτε στοιχεία σε έναν ιστότοπο,
βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλής.1. Ελέγξτε το πιστοποιητικό
SSL: Κοιτάξτε τη διεύθυνση URL του ιστότοπου. Αν ξεκινά με
"https" αντί για " http", σημαίνει ότι είναι ασφαλής και
χρησιμοποιεί Πιστοποιητικό SSL (το s σημαίνει ασφαλές, safe).
Τα πιστοποιητικά SSL διασφαλίζουν ότι όλα τα δεδομένα σας
μεταφέρονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον
διακομιστή του ιστότοπου. Για να αποκτήσεει πιστοποιητικό
SSL, η εταιρεία περνά από μια διαδικασία επικύρωσης.

Τι είναι ο Τομέας
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Το όνομα τομέα (domain name) είναι η διεύθυνση του
ιστότοπου που πληκτρολογεί κάποιος στη γραμμή URL του
προγράμματος περιήγησης για να επισκεφθεί τον ιστότοπο.
Με απλά λόγια, αν ο ιστότοπος ήταν σπίτι, τότε το όνομα
τομέα θα ήταν η διεύθυνσή του.
Το Διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο δίκτυο υπολογιστών που
συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου
καλωδίων. Κάθε υπολογιστής σε αυτό το δίκτυο μπορεί να
επικοινωνεί με άλλους υπολογιστές.
Για την αναγνώρισή τους, σε κάθε υπολογιστή εκχωρείται μια
διεύθυνση IP. Είναι μια σειρά αριθμών που προσδιορίζουν
έναν συγκεκριμένο υπολογιστή στο Διαδίκτυο. Μια τυπική
διεύθυνση IP μοιάζει με αυτή τη σειρά αριθμών: 66.249.66.1
Μια τέτοια διεύθυνση IP είναι αρκετά δύσκολο να θυμάστε.
Φανταστείτε εάν έπρεπε να γράφετε αυτούς τους αριθμούς
για να πάτε στις αγαπημένους σας ιστοσελίδες! Τα ονόματα
τομέα εφευρέθηκαν για να λύσουν αυτό το πρόβλημα.

2. Εξετάστε τον Τομέα
Οι κυβερνοεισβολείς μερικές φορές δημιουργούν ιστότοπους
ψευδείς που μιμούνται υπάρχοντες ιστότοπους και επιχειρούν
να εξαπατήσουν τους ανθρώπους να αγοράσουν κάτι ή να
συνδεθούν σε μια σελίδα ηλεκτρονικού ψαρέματος. Αυτοί οι
ιστότοποι μοιάζουν με έναν πραγματικό. Για να αποφύγετε
τέτοιου είδους επιθέσεις, εξετάζετε πάντα τον Τομέα του
ιστότοπου στον οποίο βρίσκεστε. Ακόμα, αν λάβετε email από
την τράπεζά σας ή από άλλο διαδικτυακό προμηθευτή, μην
κάνετε κλικ στο σύνδεσμο που περιλαμβάνει. Πληκτρολογείτε
τον Τομέα στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να βεβαιωθείτε
ότι συνδέεστε στον Ιστότοπο όπου σκοπεύετε να επισκεφτείτε.
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3. Αναζητήστε ενδείξεις ότι η εταιρεία είναι πραγματική
Υπάρχουν ενδείξεις που μπορείτε να αναζητήσετε για να σας
διαπιστώσετε αν μια εταιρεία είναι πραγματική ή όχι. Φυσική
διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου. Αν η εταιρεία αναφέρει
μια φυσική διεύθυνση και έναν αριθμό τηλεφώνου, υπάρχει
μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι πραγματική. Οι αξιόπιστες

εταιρείες θα αναφέρουν τα στοιχεία τους, ώστε να μπορείτε
να επικοινωνήσετε μαζί τους εάν υπάρχει πρόβλημα.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Οι αξιόπιστοι ιστότοποι
αναφέρουν πολιτική επιστροφής και πολιτική αποστολής. Εάν
δεν μπορείτε να βρείτε αυτές τις πολιτικές στον ιστότοπο μιας
"εταιρίας", μάλλον δεν θέλετε να αγοράσετε από αυτήν...
Οι τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές. Είναι εξαιρετικό να
βρίσκετε ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σε
ιστότοπους που προσφέρουν προϊόντα σε τιμές που είναι πολύ
χαμηλότερες από αυτές που θα έπρεπε. Ίσως καταλήξετε σε
ένα εμπόριο κλεμμένων αγαθών ή να μην παραλάβετε τίποτα.
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Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων - Οι αξιόπιστοι
ιστότοποι πρέπει να διευκρινίζουν το πώς προστατεύουν τις
πληροφορίες σας και εάν παρέχουν τις πληροφορίες σας σε
τρίτους. Βεβαιωθείτε ότι ένας ιστότοπος διαθέτει δήλωση
απορρήτου και διαβάσετε την πριν κάνετε μια αγορά. Είναι
απαίτηση του GDPR να εμφανίζεται μια πολιτική απορρήτου.
Το Διαδίκτυο μας διευκολύνει να πληρώνουμε λογαριασμούς,
να κάνουμε αγορές, να εργαζόμαστε και να επικοινωνούμε
γρήγορα. Δυστυχώς, διευκολύνει και για τους εγκληματίες να
λυμαίνονται ανυποψίαστα θύματα. Για παράδειγμα, μπορούν
να δημιουργήσουν ψεύτικους ιστότοπους που μιμούνται
νόμιμους, ελπίζοντας ότι θα εισαγάγετε εκεί προσωπικές
πληροφορίες τις οποίες μπορούν να κλέψουν, όπως αριθμούς
πιστωτικών καρτών και κοινωνικής ασφάλισης.
Πριν πραγματοποιήσετε μια πληρωμή ή εισάγετε ευαίσθητα
στοιχεία στο διαδίκτυο, σας συμβουλεύουμε να βεβαιωθείτε
ότι ο ιστότοπος είναι ασφαλής, νόμιμος και αξιόπιστος.
Ευτυχώς, μια εξαπάτηση είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
Ελέγξτε εάν ο ιστότοπος χρησιμοποιεί ασφαλή
κρυπτογράφηση (HTTPS)

Σε έναν ιστότοπο, η διεύθυνση URL (διεύθυνση ιστού) πιθανώς
ξεκινά με http://, που σημαίνει ότι ο ιστότοπος χρησιμοποιεί
το πρωτόκολλο Hypertext Transfer Protocol. Το HTTP είναι ο
βασικός τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες μεταδίδονται στο
Διαδίκτυο και σχεδόν όλες οι ιστοσελίδες το χρησιμοποιούν.
Ωστόσο, αυτό το πρωτόκολλο δεν διαθέτει ενσωματωμένη
ασφάλεια για να σας προστατεύει. Αυτό το κάνει το HTTPS.
Τι κάνει το HTTPS;
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Όταν κάνετε online αγορές, συναλλάσεστε σε μια τράπεζα ή ή
επισκέπτεστε ιστότοπο που ζητά οικονομικές ή ευαίσθητες
πληροφορίες, η διεύθυνση URL πρέπει να ξεκινά από https://
και να εμφανίζει ένα πράσινο λουκέτο. HTTPS σημαίνει HTTP
Secure, που σημαίνει ότι όλες οι επικοινωνίες μεταξύ του
προγράμματος περιήγησής σας και του εν λόγω ιστότοπου
είναι κρυπτογραφημένες και ασφαλείς, με ένα πιστοποιητικό
ασφαλείας. Το HTTPS προστατεύει από πολλά είδη απειλών,
όπως επιθέσεις "μεσάζοντος" και υποκλοπές στοιχείων.

Την επόμενη φορά που θα κάνετε αγορές στο διαδίκτυο,
δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη διεύθυνση URL και παρατηρήστε
πότε αυξάνει το επίπεδο ασφαλείας (όταν σας ζητείται να
εισαγάγετε ευαίσθητες πληροφορίες) και πότε μειώνεται ξανά
(αν απλώς σερφάρετε). Δοκιμάστε αυτήν την αλλαγή URL σε
μερικούς ιστότοπους που γνωρίζετε. Μπορεί να παρατηρήσετε
ότι συνήθως φαίνεται το εικονίδιο κλειδώματος, καθώς πολλοί
σύγχρονοι ιστότοποι χρησιμοποιούν πιστοποιητικά ασφαλείας.

Ο σχεδιασμός της σελίδας ταιριάζει με το στυλ της μάρκας
Οι ψεύτικες ιστοσελίδες συχνά γράφονται βιαστικά για να
ξεκινήσει η απάτη αμέσως και κλείνουν προτού ενεργήσουν οι
αρχές εναντίον των εγκληματιών. Αυτό σημαίνει ότι ίσως
περιέχουν ορθογραφικά λάθη, ειδικά στην επωνυμίας ή το
όνομα προϊόντων ή έχουν χαμηλή ποιότητα εικόνας ή βίντεο.
Αν ο σχεδιασμός μιας σελίδας που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε
αλλάζει ξαφνικά ή έχει σφάλματα, χρώματα ή εικόνες που δεν
φαίνονται αρκετά σωστά, κλείστε τη σελίδα αμέσως και μην
εισαγάγετε τυχόν ευαίσθητες πληροφορίες.
Ο ιστότοπος διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας
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Εάν δεν είστε σίγουροι για τη νομιμότητα ενός ιστότοπου,
ελέγξτε τα στοιχεία επικοινωνίας. Όλες οι νόμιμες εταιρείες
παρέχουν φυσικές διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου,
διευθύνσεις email και άλλα στοιχεία αναγνώρισης ταυτότητας.
Αν αυτά τα στοιχεία λείπουν ή ο ιστότοπος φαίνεται ύποπτος ή
δεν ταιριάζει με την εταιρεία, τότε ίσως είναι ψεύτικος.
Συζητήστε με τους μαθητές σας τα ακόλουθα.
Εδώ υπάρχει ένα άρθρο σχετικά με το πώς να εμπιστεύεστε
έναν ιστότοπο κατά τις αγορές στο διαδίκτυο.
Μην κατακλύζετε τους συμμετέχοντες δείχνοντας πολλούς
διαφορετικών ιστότοπους αγορών. Παραμείνετε σε ένα
παράδειγμα και εξετάστε το καλά. Ρωτήστε τι ενδιαφέροντά
τους (π.χ. βιβλία) και αναζητήστε έναν σχετικό ιστότοπο.
Υπενθυμίστε τους την προστασία των δεδομένων τους (π.χ.
πώς να ελέγχουν ότι η εταιρία που εντοπίζουν είναι νόμιμη,
ότι ο ιστότοπος είναι ασφαλής "https", πράσινο λουκέτο,
αναγραφή δικαιωμάτων πελάτη και πολιτικής επιστροφής),
να χρησιμοποιώντας ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης σε
λογαριασμούς κ.λπ.)
Βεβαιωθείτε ότι όλοι κατανοούν ότι εάν μια ευκαιρία
φαίνεται υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή, μάλλον
είναι.

Θέμα 2: Διαδικτυακή επιχειρηματικότητα
Μεσαίο
Διάρκεια 45 λεπτά
Εισαγωγή
Ένα άτομο που ιδρύει μια επιχείρηση ή, αναλαμβάνει
οικονομικούς κινδύνους προσδοκώντας κέρδος είναι ο βασικός
ορισμός του επιχειρηματία, φυσικού ή διαδικτυακού.
Ένας/μία επιχειρηματίας έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Κινητοποίηση, γνώση του τι προσφέρει, γνώση του πώς
ταιριάζει στην αγορά και διάθεση να αναλάβει έναν κίνδυνο.
Επίσης, για τη δικτύωση του προϊόντος, χρειάζονται βασικές
δεξιότητες διαχείρισης χρημάτων, με ευελιξία και πάθος.
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Ψηφιακή επιχειρηματικότητα: "Το 47% του παγκόσμιου
πληθυσμού είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο" IT forum (2016),
"3 δισεκατομμύρια: περίπου το 40% του παγκόσμιου
πληθυσμού χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης"
(TECMUNDO, 2017), "Το τέταρτο τρίμηνο και το 2017 συνολικά,
στις ΗΠΑ το διαδικτυακό λιανικό εμπόριο αυξήθηκε ταχύτερα
από ό,τι κάθε άλλη χρονιά από το 2011. Το ηλεκτρονικό
εμπόριο αντιπροσώπευε το 13% των συνολικών λιανικών
πωλήσεων το 2017 και το 49% της αύξησης. Digital Commerce
(2018). Πρέπει να καταστήσουμε σαφές το εξής: δεν υπάρχουν
μαγικοί τρόποι για να κερδίζετε χρήματα στο Διαδίκτυο.
Δραστηριότητα 2.1 Τύποι ηλεκτρονικού εμπορίου.
Με την προϋπόθεση ότι πληροίτε τον ορισμό της
επιχειρηματικότητας και εφόσον έχετε μια ιδέα που οι
άνθρωποι στο διαδίκτυο αποζητούν και χρειάζονται για να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, μπορείτε να ξεκινήσετε ένα

ταξίδι επιχειρηματικότητας, δείχνοντας στους ανθρώπους πώς
να εφαρμόσουν το σύστημά σας, να αγοράσουν το προϊόν σας
ή να μάθουν από εσάς πώς να επιτύχουν το σχέδιό τους. Αν
κάνετε σωστά τα επόμενα βήματα και έχετε ένα κοινό,
σκεφτείτε πώς μπορείτε να το εξυπηρετήσετε για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε
είναι, πώς και πού θα συνδεθείτε με αυτό το κοινό; Πώς
μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα περιεχόμενο; Πώς θα
δώσετε οδηγίες και θα πραγματοποιήσετε πωλήσεις; πώς θα
μάθετε τι χρειάζεται το κοινό σας;
Υπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία που αναζητούν οι χρήστες.
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Τι ψάχνουν οι άνθρωποι ;
Δώστε στο κοινό σας υπηρεσίες και προϊόντα που ήδη
επιθυμούν
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1. Πολλοί αναζητούν προϊόντα πληροφοριών.

2. Μάρκετινγκ συνδεδεμένων εταιριών. Πώς προωθείτε και
πουλάτε προϊόντα άλλων εταιριών στον ιστότοπό σας.

3. Συμβουλευτική και καθοδήγηση
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Οι άνθρωποι αγοράζουν μαθήματα και πληρώνουν για
επαγγελματικές συμβουλές. Γιατί; για να πετύχετε σε κάτι που
εσείς θέλετε να τους πουλήσετε, στο οποίο δεν έχουν ακόμη
την εμπειρία.

4. Ιστότοποι μελών και προγράμματα μελών για ανθρώπους
που θέλουν να γίνουν μέλη μιας κοινότητας.

5. Πώληση υπηρεσιών ψηφιακού μάρκετινγκ
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Δραστηριότητα 2.2 Οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου;
Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα όταν έχετε ένα ηλεκτρονικό
κατάστημα ή μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχει
χαμηλό οικονομικό κόστος σε σχέση με ένα φυσικό κατάστημα

με το σχετικό κόστος. Μπορείτε να πουλάτε σε παγκόσμιο
επίπεδο, να κάνετε εκ νέου στόχευση πελατών, να μην έχετε
υπαλλήλους και μισθούς, νά μην έχετε σχετικούς φόρους και
ασφαλιστικές εισφορές για την προστασία των εργαζομένων
και των πελατών. Με την εξατομίκευση της αγοραστικής
εμπειρίας, μπορείτε να κερδίσετε περισσότερους πελάτες.
Αυτά είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα που θα καθορίσουν
αν μπορείτε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση ηλεκτρονικού
εμπορίου.
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E-COMMERCE. Οι επιχειρήσεις είναι ανοιχτές όλες τις ώρες,
μπορείτε να έχετε πελάτη στις 11 μ.μ. ή 3 π.μ. σε οποιοδήποτε
μέρος του κόσμου. Τα περισσότερα φυσικά καταστήματα είναι
ανοιχτά από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. Αν είσετ ανοιχτά όλες τις
ώρες προσελκύετε περισσότερους ανθρώπους που συνήθως
θα αγόραζαν από ένα φυσικό κατάστημα μόνο αν ήταν
ανοιχτό. Σκεφτείτε τον πελάτη που είναι ηλικιωμένος, ή λόγω
φόρτου εργασίας μπορεί να ψωνίσει μόνο σε νυχτερινές ώρες,
ή είναι τόσο απασχολημένος που δεν έχειχρόνο να βγει για να
ψωνίσει. Εάν υπάρχει κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου που
πουλάει αυτό που θέλετε, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την
αγορά σας ανά πάσα στιγμή και να το παραλάβετε στη
διεύθυνση που θέλετε.
Εάν πουλάτε ένα ψηφιακό προϊόν, μπορείτε να εκπληρώσετε
την παρόρμηση ή την ανάγκη σας αμέσως και να κατεβάσετε
το προϊόν στην ψηφιακή σας συσκευή, το tablet, το φορητό
υπολογιστή, το kindle ή το smartphone. Δεν υπάρχει κάποιος
περιορισμός, αρκεί να βεβαιώνεστε ότι ο ιστότοπος είναι
ασφαλής. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα λογισμικό για να
αυτοματοποιήσετε το σύστημα παραγγελιών σας, έτσι ώστε οι
πελάτες να λαμβάνουν ένα email όταν κάνουν την παραγγελία
τους. Ο πελάτης δίνει αυτά τα στοιχεία και συνήθως συμφωνεί
ότι ο πωλητής μπορεί να τους στείλει περαιτέρω λεπτομέρειες

όταν έχει νέα προϊόντα. Εάν το κάνει αυτό, έχει έναν
υποψήφιο πελάτη με στοιχεία επικοινωνίας. Το email σας
είναι η ηλεκτρονική σας τηλεφωνική κάρτα που μπορεί να
προσθέσει χρήματα στο εισόδημά σας. Ενδιαφέρονται
συνήθως για αναβαθμίσεις που μπορείτε να χρεώσετε, που θα
διαφέρουν από την δωρεάν βελτιωμένη ηλεκτρονική εμπειρία.
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Μια διαδικτυακή επιχείρηση μπορεί να εξατομικεύσει τον
ιστότοπό της και να βελτιώσει την εμπειρία των αγοραστών.
Μια εξατομικευμένη αρχική σελίδα είναι η πρώτη που βλέπει
ο πελάτης. Μια σελίδα μπορεί να προσαρμοστεί για
διαφορετικά είδη κοινού ώστε να τα προσελκύσει στοχευμένα
να αγοράσουν από αυτό τον ιστότοπο. Αυτό διαφέρει από ένα
φυσικό κατάστημα, όπου πρέπει να φροντίζετε τον πελάτη που
μπαίνει. Μπορείτε να κάνετε όλη τη σκληρή για να ξεκινήσετε
μια καμπάνια μόνο από τον ιστότοπό σας. Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε μια δοκιμή για να ελέγξετε ποιο προϊόν θα
πουλήσει περισσότερο σε σύγκριση με ένα φυσικό κατάστημα.
Ένα φυσικό κατάστημα με αγορασμένο απόθεμα δεν μπορεί
ποτέ να πουλήσει εάν δεν δελεάσει τον πελάτη. Από την άλλη,
μια έγχρωμη φωτογραφία είναι ένας οικονομικά αποδοτικός
τρόπος να προσελκύσει έναν άνθρωπο να αγοράσει το προϊόν.
Η ανακατεύθυνση πελατών είναι ένα από τα πιο σημαντικά

πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το Facebook, που
χρησιμοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι, είναι ένα μέσον με
χαμηλό κόστος.
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Επίσης, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια πιο ήπια εμπειρία
για τους ανθρώπους που δεν νιώθουν άνετα στο φυσικό
κατάστημα, όπου πρέπει να μιλούν με τους υπαλλήλους και
τους κάνουν ερωτήσεις. Ένας τέτοιος πελάτης δεν θα
επικοινωνήσει ποτέ με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ενώ
ένας ηλεκτρονικός έμπορος είναι διαθέσιμος μέσω των
στοιχείων επικοινωνίας του στον Ιστότοπο. Ένα τεράστιο
οικονομικό πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η
ικανότητα ανάλυσης των αγοραστικών συνηθειών των
πελατών. Οι πελάτες συχνά αισθάνονται άβολα να δίνουν
προσωπικά στοιχεία, αλλά αυτό δεν ισχύει για τον ψηφιακό
πελάτη. Εκεί θα κάνουν την έρευνά τους για να αξιολογήσουν
την υπηρεσία σας, και θα σας δώσουν τα στοιχεία τους, πάντα
με σεβασμό στον κανονισμό GDPR.
Ένα άλλο πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η
δυνατότητα επεξεργασίας πολλών παραγγελιών, κάτι ιδανικό
για άτομα που μισούν την αναμονή και τις ουρές. Η ψηφιακή
επιχείρηση μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα και να αναπτυχθεί
με μικρότερο κίνδυνο. Ένα φυσικό κατάστημα θα πρέπει να
έχει το χώρο να επεκταθεί. Μπορείτε να πουλήσετε ακόμα και
πληροφορίες, όπως να παραδώσετε ηλεκτρονικά μαθήματα
συγγραφής βιβλίων και πολλά άλλα.
Ποια είναι τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου;
Κανείς δεν μπορεί να αγοράσει εάν ο ιστότοπος καταρρεύσει ή
το Διαδίκτυο πέσει.
Δεν μπορείτε να δοκιμάσετε κάτι πριν αγοράσετε.

Η εύρεση της σωστής θέσης στην αγορά είναι ένα από τα
χειρότερα μειονεκτήματα. Εάν η επιχείρησή σας γίνει
δημοφιλής, οι διαφημίσεις γίνονται πιο ακριβές και δεν
υπάρχει τρόπος να αποφύγετε αυτό το κόστος,
Οι πελάτες του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ανυπόμονοι και
θέλω γρήγορες απαντήσεις.
Μπορείτε όμως να συνεργαστείτε με την Amazon, που μπορεί
να παραδώσει αγαθά οπουδήποτε στον κόσμο.
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Δραστηριότητα 2.3 Ο κύκλος ζωής του ηλεκτρονικού εμπορίου
- Προχωρημένο
Διάρκεια 45 λεπτά
Ο ιδρυτής του Space 48 Jon Woodall σχηματοποίησε το
μοντέλο του κύκλου ζωής του ηλεκτρονικού εμπορίου, για να
αξιολογήσει τα στάδια που περνούν οι περισσότερες
επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.
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Είναι ένας οργανισμός ηλεκτρονικού εμπορίου που έχει
αναπτύξει επιτυχημένες στρατηγικές για πολλές γνωστές
μάρκες. Το Space 48 και η ομάδα ανάπτυξής του έχει μεγάλη
επιχειρηματική εμπειρία. Παρόλο που δεν υπάρχει συνταγή
επιτυχίας στο λιανικό εμπόριο, καθώς οι απαιτήσεις και οι
συνθήκες κάθε μάρκας είναι μοναδικές, υπάρχουν στάδια που
περνούν οι διαδικτυακές επιχειρήσεις, τα οποία αποτελούν τον
κύκλο ζωής του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Τα τρία στάδια του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων
ηλεκτρονικού εμπορίου
Εξετάστε τα ακόλουθα τρία στάδια, τα οποία είναι τα πιο
συνηθισμένα στάδια ανάπτυξης του κύκλου ζωής των
εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου:
 Στάδιο 1 - Έναρξη & γρήγορη ανάπτυξη
 Στάδιο 2 - Παύση ανάπτυξης ή ενοποίησης
 Στάδιο 3 - Ανανεωμένη ανάπτυξη με την εφαρμογή
αλλαγών (νέες πλατφόρμες, δυνατότητες, πόροι/ άτομα
ή στρατηγικές)

41

Με απλά λόγια, αυτά τα στάδια είναι παρόμοια με τον τρόπο
με τον οποίο πηδάει μια γαζέλα. Κάνει ένα απότομο άλμα
προς τα εμπρός και στη συνέχεια ξεκουράζεται, προτού τρέξει
πάλι προς τα εμπρός. Το ίδιο ισχύει για τα μοτίβα ανάπτυξης
των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, που εξελίσσονται
γρήγορα και στη συνέχεια παραμένουν σε ανάπαυση.
Στάδιο 1: Έναρξη & γρήγορη ανάπτυξη
Οι περισσότερες επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου περνούν
μια αρχική περίοδο γρήγορης και, κάποτε, απροσδόκητης
ανάπτυξης. Αυτό συνήθως σχετίζεται με τη δημοτικότητα του
προϊόντος που πωλούν ή τη ζήτηση στην αγορά, παρά με την
πλατφόρμα τους. Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν πλατφόρμες
όπως το Shopify ή το Magento. Είναι σημαντικό μια επιχείρηση
να είναι ευέλικτη και να ανταποκρίνεται γρήγορα στις αλλαγές.
Σύμφωνα με το μοντέλο, μια επιχείρηση δεν επιλέγει σύνθετα
συστήματα ή υπερβολικές διαδικασίες. Μια μάρκα συχνά έχει
άμεσο αντίκτυπο σε αυτήν την περίοδο του μέλιτος πριν
επιβραδυνθεί η ανάπτυξη όπου ένα είδος αόρατου ανώτατου
ορίου σταματά την πρόοδο. Σε αυτή τη φάση οι επιχειρήσεις
μετακινούνται στο δεύτερο στάδιο του κύκλου ζωής του
ηλεκτρονικού εμπορίου, που είναι ένα "οροπέδιο" ανάπτυξης.

Στάδιο 2: Οροπέδιο ανάπτυξης ή ενοποίηση
Πολλές επιχειρήσεις που φτάνουν σε αυτό το δεύτερο στάδιο
του κύκλου ζωής του ηλεκτρονικού εμπορίου πανικοβάλλονται
και αναζητούν λύσεις γρήγορης λύσης στις προκλήσεις. Πρέπει
να ξέρετε ότι είναι μια φάση φυσική για την εξισορρόπηση της
ανάπτυξης μετά την πρώιμη αύξηση. Μόλις η επιχείρησή σας
αποκτήσει έλξη, αναγνωρισιμότητα και αρχική δυναμική,
έρχεται η ώρα να προβληματιστείτε σχετικά με την πρόοδό
σας, να αναλύσετε τα δεδομένα σας και να αποκτήσετε
πληροφορίες για να κάνετε μετρήσεις και στρατηγικές αλλαγές
στον ιστότοπό σας ή στο μάρκετινγκ.
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Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων πρέπει να διαθέσουν άφθονο
χρόνο και πόρους για έρευνα, συστηματοποίηση και εύρεση
στρατηγικών για να βρουν τους καλύτερους τρόπους για να
προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο και να αρχίσουνε να
επιτυγχάνουν μια νέα ανάπτυξη.
Στάδιο 3: Ανανεωμένη ανάπτυξη
Βάσει του μοντέλου πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
πιστεύουν ότι η λύση στην περαιτέρω ανάπτυξη είναι μια
γρήγορη λύση ή μια γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης, η οποία
μπορεί να αφορά την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ή,
ίσως, την πρόσληψη ενός νέου διευθυντή.
Αυτή όμως δεν είναι στρατηγική σκέψη. Μια πλατφόρμα ίσως
πράγματι να είναι η απάντηση σε μια προηγμένη ή σύγχρονη
εταιρία ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως το Magento. Όμως θα
ήταν καλύτερο να κάνετε μια σαφή επιχειρηματική υπόθεση
(μετά από εκτεταμένες έρευνες και εκτιμήσεις κινδύνου) πριν
αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε αλλαγή πλατφόρμας.
Ανατρέξτε στους χρυσούς κανόνες για την αλλαγή πλατφόρμας
στο μπλογ του Space 48 για περισσότερες πληροφορίες.
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Σε αυτό το τρίτο στάδιο του κύκλου ζωής του ηλεκτρονικού
εμπορίου, οι προσπάθειες αναζωογόνησης της δυναμικής και
της ανάπτυξης της εταιρείας σας πρέπει πάντα να εστιάζουν
στις στρατηγικές. Σύμφωνα με την εμπειρία του Woodall, η
λύση στη φάση του οροπέδιου μπορεί να απαιτεί μόνο τον
επαναπροσδιορισμό των επιχειρηματικών σας στόχων,
λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες τάσεις των πελατών,
ενημερώνοντας τα συστήματά σας με βάση τις νέες
τεχνολογίες και τις στρατηγικές καναλιών. Η έρευνα και η
ανάλυση είναι απαραίτητες τεχνικές για τη βελτιστοποίηση
των διαδικασιών και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.
Αυτό θα οδηγεί τη στρατηγική σας. Η έρευνα μπορεί να
αποκαλύψει ζητήματα και μπορεί τελικά να αποφασίσετε ότι
πράγματι πρέπει να αλλάξετε πλατφόρμα, αλλά πρέπει να
υπάρχει βάσιμος λόγος πίσω από κάθε απόφαση που αφορά
την εφαρμογή τεχνολογίας και εργαλείων.
Γνωρίζοντας τα βασικά στάδια του κύκλου ζωής του
ηλεκτρονικού εμπορίου θα σας βοηθήσει να δείτε την
ανάπτυξη της επιχείρησής σας ως κυκλική διαδικασία, να
εντοπίσετε τα κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να κάνετε σε
κάθε στάδιο και να καταλάβετε γιατί μια ευέλικτη προσέγγιση
στη στρατηγική ηλεκτρονικού εμπορίου είναι τόσο σημαντική
για να πετύχετε. Έτσι αποφεύγετε την απόπειρα να λύσετε τα
προβλήματα με γρήγορες επιδιορθώσεις και γρήγορες νίκες,
και εστιάζετε στην τακτική ανανέωση της στρατηγικής σας
ώστε να έχετε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
Το Space 48 δημοσίευσε την παρακάτω έκθεση COVID-19.
Το Covid-19 προκάλεσε μία από τις πιο ριζικές διαταραχές στις
αγοραστικές συνήθειες που έχουμε δει ποτέ. Οι πελάτες
αναγκάζονται να μείνουν στο σπίτι τους, δεν μπορούν να πάνε
σε εστιατόρια ή σε μπαρ, να κάνουν ψώνια σε καταστήματα,
να παρευρίσκονται σε συνέδρια και να συναντιούνται με
πωλητές. Σχεδόν ενστικτωδώς, οι καταναλωτές στράφηκαν στο
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διαδίκτυο για να αναζητήσουν τρόπους αγοράς αγαθών και
πρόσβασης σε υπηρεσίες, προκαλώντας αύξηση συναλλαγών.
Και ενώ οι παραγγελίες για παράδοση στο σπίτι δεν θα
διαρκέσουν για πάντα, οι αλλαγές συμπεριφοράς μπορεί να
έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μια από τα μεγαλύτερες: το
ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πιο σημαντικό από ποτέ για τις
εταιρείες B2B και B2C. Εάν η νέα τάση είναι η ψηφιακή
εμπειρία, θέλετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο το ηλεκτρονικό
εμπόριο τώρα, για να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Οι B2B
συναλλαγές, οι προσωπικές εκδηλώσεις και τα συνέδρια θα
πρέπει με έναν αποτελεσματικό τρόπο να υιοθετήσουν τις
αλλαγές. Προ του κορανοϊού, το 69% των αγοραστών ήδη
έλεγε ότι περίμενε περισσότερες εμπειρίες αγορών σαν το
Amazon. Το 67% είχε ήδη αλλάξει προμηθευτές για να έχει μια
διαφορετική αγοραστική εμπειρία. Τελικά, ο κόσμος θα βγει
από αυτή την κατάσταση πανδημίας. Αλλά είναι απίθανο να
επιστρέψουμε στο business as usual.
Πρώτον, υπάρχει πραγματική πιθανότητα ότι ορισμένες
επιχειρήσεις δεν θα επιβιώσουν από τα οικονομικά σοκ που
έρχονται τους επόμενους μήνες. Και τότε απομακρυσμένες
επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας ίσως να αλλάξουν τον τρόπο με
τον οποίο κινείται η επιχειρηματικότητα. Ή ίσως αλλάξουν οι
πρακτικές καθώς βλέπουμε πόσο αποτελεσματικό μπορεί να
είναι το ψηφιακό περιεχόμενο αντί των ζωντανών επιδείξεων.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ:
www.digitalunite.com/ technology-guides
www.gov.uk
www.amazon.uk
Υπάρχουν και άλλοι σύνδεσμοι μέσα στις παραπάνω ενότητες.
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Συμπεράσματα
Ψηφιακή εμπειρία το 2020: οι βασικοί αριθμοί.
Ο ρόλος ψηφιακής τεχνολογίας στη ζωή μας έχει φτάσει σε νέα
ύψη, με περισσότερους ανθρώπους να ξοδεύουν περισσότερο
χρόνο κάνοντας περισσότερα πράγματα στο διαδίκτυο από
ποτέ. Παρότι οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί, ακόμα πολλοί
άνθρωποι δεν έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο στην περιοχή
τους. Ή δεν έχουν και δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά
μια συσκευή. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να δώσουν σε
όλους την ψηφιακή επιλογή, αφού οι κρατικές υπηρεσίες είναι
πλέον μόνο διαδικτυακές. Σε όλο τον κόσμο, υπήρχαν 3,80
δισεκατομμύρια χρήστες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον
Ιανουάριο του 2020, και αυτός ο αριθμός αυξήθηκε κατά
περισσότερο από 9% (321 εκατομμύρια νέοι χρήστες) από την
ίδια εποχή το προηγούμενο έτος. Σε παγκόσμιο επίπεδο,
περισσότερα από 5,19 δισεκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν
πλέον κινητά τηλέφωνα. Ωστόσο, το φύλο είναι επίσης ένας
κρίσιμος παράγοντας, αφού φαίνεται ότι οι γυναίκες είναι πιο
πιθανό να είναι «μη συνδεδεμένες» από ότι οι άνδρες.
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