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Νέα υπηρεσία µέτρησης Internet εισάγεται στην Ελληνική αγορά 

από την AGB Nielsen Media Research 
 
Aπό την ∆ευτέρα 1 Ιουνίου 2009 είναι διαθέσιµη και στην Ελληνική αγορά η υπηρεσία µέτρησης της 
επισκεψιµότητας διαδικτυακών τόπων Market Intelligence που παρέχεται από την AGB Nielsen 
Media Research σε συνεργασία µε την Nielsen online. 
 
Βασιζόµενη στην διεθνώς τυποποιηµένη µεθοδολογία “page tagging” η υπηρεσία θα παρέχει 
ανεξάρτητη, πιστοποιηµένη από “τρίτο µέρος”, µέτρηση για την επισκεψιµότητα των sites 
επιτρέποντας στους εκδότες, τους ιδιοκτήτες των sites και τις διαφηµιστικές εταιρείες να έχουν κοινό 
σηµείο αναφοράς. 
 
Η υπηρεσία εκτός από την καταγραφή της επισκεψιµότητας ενός site µε βάση τις καθιερωµένες 
µεταβλητές “Page Impressions”, “Unique Browsers”, “Sessions” και “Session duration”, δίνει την 
δυνατότητα χάρη σε µια πρωτοποριακή µεθοδολογία και για την ανάλυση των ανωτέρω µεγεθών µε 
βάση τα δηµογραφικά, καταναλωτικά κλπ. στοιχεία των χρηστών. 
 
Ο Σπύρος Ζαβιτσάνος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της AGB Nielsen Media Research, αναφέρει για την 
νέα υπηρεσία:  “Έχει παρατηρηθεί διεθνώς ότι η εισαγωγή υπηρεσιών µέτρησης που µπορούν να 
αποτελέσουν το “κοινό νόµισµα” για την αποτίµηση της απόδοσης ενός µέσου, λειτουργεί σαν 
καταλύτης για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης στην διαφηµιστική χρήση του µέσου και την 
συνακόλουθη αύξηση της αντίστοιχης διαφηµιστικής δαπάνης.  Προσδοκώ ότι η εισαγωγή της 
υπηρεσίας “Market Intelligence” θα δώσει στο Internet την ώθηση που καιρό περιµένει για να 
απορροφήσει τα ποσοστά διαφηµιστικής δαπάνης που του αξίζουν”. 
 
H Nielsen online παρέχει υπηρεσίες επισκεψιµότητας του Internet παγκοσµίως καλύπτοντας πάνω 
από το 80% της παγκόσµιας δραστηριότητας στο διαδίκτυο.  Η Ελλάδα έρχεται να προστεθεί σε µία 
µεγάλη λίστα χωρών όπου παρέχεται  η υπηρεσία, µεταξύ των οποίων Η.Π.Α., Μεγάλη Βρετανία, 
Ισπανία, Ιταλία, Γερµανία, Ελβετία, Σουηδία, Ρωσία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική, 
Κίνα, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία κα. 
 
Για  περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε µε την AGB Nielsen Media Research στο 
τηλέφωνο : 210 6999100.  
 


