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Διευκρινίσεις για τη συλλογή και ανάλυση
Το δείγμα συλλέχθηκε ηλεκτρονικά με χορηγούμενες διαφημίσεις
σε Facebook και Instagram. Παράλληλα, υπήρξε προώθηση μέσω
word of mouth σε διάφορα social media καθώς αρκετοί χρήστες
το διαφήμισαν ενώ η ανοιχτή δυνατότητα συμμετοχής (όσοι είχαν
το λινκ μπορούσαν να πάρουν μέρος) ευννοούσε τη γεωμετρικά
αυξανόμενη συμμετοχή.

Για εξακρίβωση των στοιχείων, τρέξαμε την ίδια έρευνα σε
control group 1.000 ατόμων στο panel της ierax analytix όπου
γνωρίζουμε τα δημογραφικά τους. Παράλληλα αφαιρέσαμε
ερωτηματολόγια που δεν πέρασαν στατιστικά τεστ εγκυρότητας.

Το φύλο ήταν 42% άνδρες, 56% γυναίκες και 2% nonbinary ενώ
στις ηλικίες επιλέξαμε ένα διαχωρισμό 50% 18-29 
και 50% 30+.

Το διάστημα εμπιστοσύνης 98% με περιθώριο λάθους 4%
σημαίνει πως αν τρέχαμε την έρευνα 100 φορές, τις 98 από αυτές
τα ποσοστά θα ήταν μέχρι +-4%.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΕΡΕΥΝΑΣΕΡΕΥΝΑΣ
Μεθοδολογία

Online έρευνα. 

Μέγεθος δείγματος

2.352 συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια από άτομα 
που βλέπουν βίντεο. 

Τρόπος ανάλυσης

Data analytics μέσω Python. 

Περίοδος συλλογής
16 – 22 Φεβρουαρίου 2023



Σε ποια πλατφόρμα κυρίως βλέπεις βίντεο;
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Youtube Tik Tok Instagram Facebook

Κυρίως
γυναίκες 

κάτω των 30

Κυρίως
άνδρες

 άνω των 30

Κυρίως
γυναίκες

 κάτω των 30

Άνδρες και
γυναίκες άνω 

των 30 

Δημογραφικά κάθε πλατφόρμαςΔημογραφικά κάθε πλατφόρμας



Από 30’’ μέχρι 
1 λεπτό

Ποιο είναι το ιδανικό χρονικό όριο για ένα βίντεο;
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3 με 5
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5 με 10 
λεπτά

Πάνω από
10 λεπτά

Μέχρι 30’’
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Από 30’’ 
εώς 1 λεπτό

Το ιδανικό χρονικό όριο για ένα βίντεο σε κάθε μέσο 

1 με 3
λεπτά

Πάνω από
 3 λεπτά 

 Βίντεο πάνω από 10 λεπτά
βλέπουν οι18-24 ετών  
& κυρίως οι άνδρες

Το 70% βλέπει 
μέχρι 1 λεπτο

Αξιοποίησε...Αξιοποίησε...  



0% 10% 20% 30% 40%

Αστεία/Σκετς 

Tips/Life hacks/How to 

Φαγητό/Μαγειρική 

Ζώα (γάτες, σκύλους) 

Αυτοβελτίωση 

Εκπαίδευση 

Γυμναστική/χορός 

Προσωπικές ιστορίες 

Άλλο (Ταξίδια, 

Ποια θέματα κυρίως θέλεις να βλέπεις σε βίντεο;
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20%
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9%
gaming, αυτόκινητα)



H Aυτοβελτίωση είναι θεματική που ενδιαφέρει 
περισσότερο τις ηλικίες κάτω των 30 ετών

Tα Tips/Life hacks/How to είναι δημοφιλή 
στις ηλικίες άνω των 27 ετών

Tο Φαγητό/Μαγειρική αρέσει σε διπλάσιο
ποσοστό σε γυναίκες απ' ότι σε άνδρες

Η Εκπαίδευση είναι ψηλότερα ως επιλογή 
στα άτομα που βλέπουν κυρίως YouTube 

Σχετικά με τις θεματικές βίντεο:Σχετικά με τις θεματικές βίντεο:

1.1.

2 .2 .

3 .3 .

4 .4 .

Tι βλέπουμε...Tι βλέπουμε...



Έχεις αγοράσει προϊόν που είδες 
να χρησιμοποιείται σε κάποιο βίντεο;

45%
ΝΑΙ

ΟΧΙ55%

Αγορά ανά πλατφόρμα

YoutubeTik Tok Instagram Facebook
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Πιο συχνά αγοράζουν 
οι ηλικίες κάτω των 26 ετών



Που βλέπεις συνήθως βίντεο;

SCROLL 
ALWAYS 

WINS

0% 25% 50% 75% 100%

Kινητό 

Laptop 

Desktop 

Tablet 

Άλλο 

27% βλέπουν
ΥouTube από
LAPTOP + DESKTOP

80%
7%

6%

6%

1%



Πόσο χρόνο περίπου βλέπεις βίντεο μέσα στη μέρα;

0% 10% 20% 30% 40%

Μέχρι μισή ώρα 

Μισή με μια ώρα 

Μια με δύο ώρες 

Δύο με πέντε ώρες 

Πάνω από πέντε ώρες 

32%

31%

28%

6%
3%



Μια με δύο ώρες

Μισή με μια ώρα
Μέχρι μισή ώρα

Πόσο χρόνο ξοδεύεις στο να βλέπεις βίντεο σε κάθε μέσο;

Στο Τik Tok βλέπουν
περισσότερες ώρες βίντεο
απ' όλα τα social media
(ακόμα και από το Υoutube)



έχουν περισσότερο 
ελεύθερο χρόνο 

και έτσι έρχονται σε
επαφή με περισσότερο

περιεχόμενο 

οι ηλικίες 18-26 βλέπουν σχεδόν 
τριπλάσιο χρόνο βίντεο από τα άτομα 27+

Εξήγηση:Εξήγηση:

Το ήξερες ότι...Το ήξερες ότι...



Βλέπετε βίντεο από
δημιουργούς;
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40% 
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26%
21%

Πολύ κακή Κακή Ούτε-ούτε Καλή Πολύ καλή

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Πώς κρίνετε την ποιότητα των 
βίντεο από Έλληνες δημιουργούς;

14%

50%
28%

5%3%



Άκης Πετρετζίκης Μαίρη Συνατσάκη Unboxholics

1.1. 2 .2 . 3 .3 .

4 .4 . 5 .5 .

Fipster Φάνης Λαμπρόπουλος

TopTop55

Ποιός είναι ο αγαπημένος σου Έλληνας δημιουργός; 



Άκης Πετρετζίκης

Διπλασιάζει το ποσοστό 
του στις ηλικίες 30+

Μαίρη Συνατσάκη

 95% του κοινού είναι
γυναίκες

Unboxholics

 90% του κοινού 
είναι άνδρες

Fipster Φάνης Λαμπρόπουλος

Το κοινό του είναι
κυρίως ηλικίες

 κάτω των 26 ετών

Έχει ισορροπία και στις
4 social πλατφόρμες

Στοιχεία του core fan base τους 



Κεντρικά σημεία που κρατάμε:Κεντρικά σημεία που κρατάμε:

Μain PointsΜain Points44
1.1.

2 .2 .

3 .3 .

4 .4 .

Οι περισσότεροι χρήστες βλέπουν
βίντεο στο κινητό τους

Οι περισσότεροι χρήστες προτιμούν
βίντεο μέχρι 1’

Οι περισσότεροι χρήστες θέλουν τα
βίντεο να έχουν χιούμορ

Οι μισοί χρήστες έχουν αγοράσει
προϊόν που είδαν σε κάποιο βίντεο



Doing Business without data 
is like driving with your eyes close

Eπικοινώνησε μαζί μας 
στο info@ierax.gr


