
Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile
εθαπμογών: 

Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και

Κεπδοθοπία
Νικόλαος Σαλάχας



Το Mobile computing είναι παντοφ
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Κατθγορίεσ Κινθτϊν και Λειτουργικϊν 
ςυςτθμάτων
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Κατθγορίεσ Κινθτϊν Τθλεφϊνων Κατθγορίεσ Λειτουργικϊν Συςτθμάτων 



Λειτουργικό Σφςτθμα EU vs. GR
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Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςτα Κινθτά
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 Διαφορετικζσ πλατφόρμεσ και ςυςκευζσ

 Κατάλλθλο User Interface

 Διαφορετικζσ Γλϊςςεσ Προγραμματιςμοφ

 Πολυπλθκείσ πόροι (ανκρϊπινοι, χρόνοσ, χριμα) 

 Δοκιμζσ/αξιολόγθςθ ςε όλα τα ςυςτιματα και ςυςκευζσ 

 New platform releases (2-3 τον χρόνο)

 Λφςθ? 

 (Web)HTML5, CSS3-Code generation platform (PhoneGap) 

 Πρϊιμο Στάδιο

 Χάνουμε τον ζλεγχο του τελικοφ προϊόντοσ

 Δεν υποςτθρίηει 3D games και NFC



Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςτα Κινθτά
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 Οδθγίεσ για υψθλισ ποιότθτασ εφαρμογζσ (User Experience+App 
definition statement) 
 Λειτουργικότητα-Αποτελεςματικότθτα: χαρακτθριςτικά

 Περιεχόμενο: Κείμενο, εικόνα & βίντεο

 Information Architecture: Πλοιγθςθ & αναηιτθςθ (ςυνοχι) 

 Χρόνοσ Απόκριςησ

 Σχεδίαςη: Οπτικι παρουςίαςθ και διαδραςτικι εμπειρία

 Ειςαγωγή δεδομζνων

 Καθολικό πλαίςιο χρήςησ: Οποτεδιποτε & οπουδιποτε

 Χρηςτικότητα: Ευκολία χριςθσ, απλότθτα, error free

 Αςφάλεια-Εμπιςτοςφνη 

 Ανατροφοδότηςη πληροφοριών 

 Διαςφνδεςη με Social networks

 Διαςκεδαςτικό

 Κατανάλωςη πόρων



Ανάλυςθ (Mobile Analytics) 
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Γιατί και 
Πωσ?

• Η κατανόθςθ των ιςτότοπων, των εφαρμογϊν και των διαφθμίςεων για κινθτά, κακϊσ και
του τρόπου με τον οποίο προωκοφν τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ

• Μάκετε πϊσ, πότε, ποφ και από τι είδουσ κοινό χρθςιμοποιείται το app ςασ. Technographic
segmentation

• Τα δεδομζνα αυτά μποροφν να λθφκοφν με διάφορα software tools 
Flurry, localytics, Bango, Apsalar, AdMob Analytics – Google, MixPanel, Adobe SiteCatalyst
κτλπ.  

Κζρδοσ

• Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ και διατιρθςθ των χρθςτϊν κα οδθγιςει ςε αφξθςθ  του κζρδουσ  

• Προςδιοριςμόσ των βζλτιςτων τμθμάτων με δθμογραφικά και γεωγραφικά ςτοιχεία

• Διερεφνθςθ του πϊσ οι χριςτεσ αλλθλεπιδροφν με το app ςασ και πραγματοποιιςτε A/B 
testing. 

• Μετριςτε τθν αξία των (νζο) αποκτθκζντων χρθςτϊν

• Σφγκριςθ ςτόχων (KPI- Key Performance Indicator) που ζχετε ορίςει με εκείνουσ που 
πραγματικά πετφχατε. 



Mobile Metrics 
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 Αρικμόσ app downloads

 Η θλικία και το φφλο

 Γεωγραφικι κζςθ κατά τθν 
χρθςιμοποίθςθ

 In-app purchase & Payment reports

 Κλικ διαφθμίςεων (από και προσ)

 Διάρκεια χριςθσ

 Προφίλ

 Νζοσ χριςτθσ

 Χριςτθσ που επζςτρεψε

 Χρόνοσ για τθν πρϊτθ και δεφτερθ 
πλθρωμι

 Social networks

 Μζγεκοσ οκόνθσ

 Τφποσ ςυςκευισ

 Mobile carrier 
(Vodafone, Cosmote)

 Λειτουργικό ςφςτθμα και ζκδοςθ

 Τφποσ Σφνδεςθσ (3G, 4G, Wifi)

 Bugs και γενικότερα προβλιματα

Γενικζσ Πλθροφορίεσ Hardware & Technical



Mobile Marketing Types
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 SMS (Short Message Service) ή MMS
(multi-media message service): Οι
διαφθμιςτζσ μποροφν να ςτείλουν μθνφματα
μάρκετινγκ με τθ μορφι κειμζνων ι ςτοιχεία
πολυμζςων, όπωσ εικόνεσ, βίντεο και ιχο

 Mobile Applications: Διαφθμίςεισ μποροφν
να φιλοξενθκοφν μζςα ςτθν εφαρμογι.
Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τεχνικζσ Cross
or Up sale

 Search Engine Marketing-Mobile
banners ads: Διαφθμίςεισ ςε Mobile Web
browsers , Mobile Site, Click to Call, Click to
Download, Click to Offer

 Location Based Marketing: Παρζχει ads και
προςφορζσ απευκείασ ςτο χριςτθ μζςω τθσ
τεχνολογίασ GPS. Π.χ. Bluetooth Wireless
Proximity Based Marketing

 NFC (Near Field Communication): Αςφρματο
(μαγνθτικό) ςφςτθμα επικοινωνίασ που
επιτρζπει τθ μεταφορά δεδομζνων μζςω RFID
tags, ςε πολφ μικρζσ αποςτάςεισ. Tο κινθτό
τθλζφωνο κα εκτελζςει μια ενζργεια, όπωσ το
να ανοίξει ζναν mobile web page ι να
πραγματοποιιςετε μια κλιςθ

 QR Codes (Quick Responses Codes): Επιτρζπει
ςτουσ πελάτεσ να μάκουν γριγορα για μια
επιχείρθςθ ι ζνα event ςκανάρωντασ με το κινθτό
τουσ το QR code

 Voice Marketing : Ζνασ διαχειριηόμενοσ
υπολογιςτισ με εγκατεςτθμζνεσ λίςτεσ αναπαράγει
ζνα προ-θχογραφθμζνο μινυμα προσ τον πελάτθ
Interactive Voice Response (IVR)

 Mobile Social Marketing: Χριςθ Social
Networks, promoted posts & Tweets, Foursquare

 In-Games Mobile Marketing: Προωκθτικζσ
ενζργειεσ μζςα ςτα mobile games ι sponsoring
ολόκλθρο το παιχνίδι για να δθμιουργιςουμε
consumer databases (advergaming or Ad-funded
mobile game)

iPhone 10:20 AM iPhone 10:20 AMiPhone 10:20 AM



Mobile Ad Networks
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« Είναι μια διαφθμιςτικι εταιρεία που ςυνδζει διαφθμιηόμενουσ  με Mobile εφαρμογζσ και 
mobile sites που κζλουν να φιλοξενιςουν διαφθμίςεισ»

 Κατηγορίεσ Mobile Ad Networks 

 Blind Networks (BuzzCity, LeadBolt, InMobi) 

 Premium Blind Networks (DMG, Hands)

 Premium Networks (Microsoft Mobile Ad, Mobile Theory)

 Local Ad Networks (xAd, YP)

 Affiliate and CPA Networks (MobPartner) 

 Επιλογή Mobile Ad Networks

 Σε ποιεσ χϊρεσ κζλουμε να διαφθμιςτοφμε? 

 Με ποιο τρόπο κζλουμε να διαφθμιςτοφμε? 

 CPC? CPM or CPA? 

 Πόςα λεφτά διακζτουμε? 

 Πόςθ ακρίβεια αναηθτοφμε? 



Κζρδοσ και Business Goals
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•Αφξθςθ παραγωγικότθτασ

• Αφξθςθ του κζρδουσ μζςω αποτελεςματικότερων ςυναλλαγϊν π.χ. NFC

•Μείωςθ κόςτουσ π.χ. BYOD

•Αποτελεςματικότερθ ανταπόκριςθ των εργαηομζνων και ταχφτερθ λιψθ 
αποφάςεων

•Ταχφτερθ διάχυςθ πλθροφορίασ 

.

•Μεγιςτοποίθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των πελατϊν , νζεσ υπθρεςίεσ

•Μεγαλφτερθ ςυμμετοχι και εμπιςτοςφνθ των πελατϊν

•Αφξθςθ πωλιςεων μζςω προςαρμοςμζνων προςφορϊν

•Ανταγωνιςτικι διαφοροποίθςθ- Νζα κανάλια αγορϊν 

•Βελτίωςθ του brand perception 

•Αντίλθψθ τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ του καταναλωτι

.
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Case Study: AB Βαςιλόπουλοσ
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Case Study: AB Βαςιλόπουλοσ
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Ευχαριςτϊ
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