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Σενάριο Ποιο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Γιατί 

Παρευρίσκεστε σε ένα γεγονός όπου διάφοροι 
ομιλητές κάνουν παρουσιάσεις.  
 
Θέλετε να κρατήσετε τους υποστηρικτές σας 
ενήμερους σε σχέση με το συνέδριο, 
κοινοποιώντας τα πιο σημαντικά σχόλια των 
ομιλητών. 

Twitter 
Το Twitter σας επιτρέπει να στείλετε σύντομα και 
γρήγορα σχόλια, σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε 
να στείλετε ένα tweet @ και # το όνομα του 
γεγονότος. 
 

Η ομάδα σας είχε ένα πετυχημένο περίπτερο στην 
Έκθεση Εμπορίου που πραγματοποιήθηκε στο 
κέντρο της πόλης. 
 
Θέλετε να μοιραστείτε φωτογραφίες από το 
γεγονός με την ομάδα σας και τους υποστηρικτές 
σας. 

Facebook 
Το Facebook σας επιτρέπει να μοιραστείτε ένα 
άλμπουμ φωτογραφιών με άλλους. Το Twitter 
και οι περισσότεροι χώροι σας επιτρέπουν να 
ανεβάσετε μόνο μια φωτογραφία κάθε φορά. 

Έχετε διαβάσει ένα άρθρο στην εφημερίδα σχετικά 
με τους Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
 
Έχετε κάνει κάποια έρευνα και διαφωνείτε με τα 
όσα γράφονται στην εφημερίδα. Θέλετε να 
μοιραστείτε τις απόψεις σας με τους υποστηρικτές 
σας. 

Blog 
Το blog σας επιτρέπει να γράψετε και να 
αναπτύξετε τις σκέψεις σας, σε έκταση που να 
μην ξεπερνά τις 500 λέξεις. Απαντήστε στο χώρο 
για τα σχόλια που εμφανίζεται συχνά στο τέλος 
ενός ηλεκτρονικού άρθρου εφημερίδας. 

Σχεδιάζετε μια δραστηριότητα και επιθυμείτε να 
δημιουργήσετε μια ομάδα όπου οι διοργανωτές να 
μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να 
μοιράζονται μηνύματα και έγγραφα. 
 

WhatsApp 
Το WhatsApp επιτρέπει στους χρήστες να 
δημιουργούν ομάδες και να μοιράζονται 
μηνύματα, έγγραφα, εικόνες και βίντεο σε μια 
ομάδα. Το Facebook επιτρέπει επίσης στους 
χρήστες να επικοινωνούν μέσα σε μια ομάδα. 

Σχεδιάζετε μια συναρπαστική δραστηριότητα και 
επιθυμείτε να κοινοποιήσετε τα νέα σας στο δίκτυο 
των νεαρών υποστηρικτών σας. 
 

Snapchat 
Το 2016 το Snapchat είχε καθημερινά 100 
εκατομμύρια περίπου χρήστες, γεγονός που το 
καθιστά εξαιρετικά δημοφιλή υπηρεσία 
ανταλλαγής μηνυμάτων για τους νέους. Τα 
‘snaps’ είναι ισχυρά οπτικά μηνύματα που 
επιτρέπουν στους χρήστες να εμπλέκουν το 
κοινό τους. 

Σχεδιάζετε μια καμπάνια και έχετε δημιουργήσει 
μια οπτική ταυτότητα με σκοπό να κάνετε το 
εμπορικό σήμα της καμπάνιας σας πιο 
αναγνωρίσιμο. Θέλετε τα μηνύματά σας να είναι 
δημιουργικά, να είναι εύκολο να τα αναγνωρίσει 
κανείς και να έχουν οπτική συνέπεια. 
 

Instagram 
Το Instagram επιτρέπει στους χρήστες να 
επεξεργαστούν δημιουργικά και να 
εφαρμόσουν φίλτρα στις φωτογραφίες και τα 
βίντεο τους. 
Το περιεχόμενο μπορεί να μοιραστεί στο 
Instagram ή να αναρτηθεί σε άλλα κοινωνικά 
δίκτυα όπως το Facebook, παρέχοντάς του μια 
χρήσιμη ευελιξία. 



 

 

www.sfyouth.eu 

 


