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ΔΙΑΛΕΞΗ  7 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  YAHOO! 



Ιδρύθηκε τον Ιανούαριο του 1994, 
από τους τότε τελειόφοιτους του 
πανεπιστημίου Stanford, David 
Filo και Jerry Yang. 
 

Τα γραφεία της βρίσκονται στο Σανιβέιλ της 
Καλιφόρνια. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B1


 
Aρχικά ο θεματικός κατάλογος ήταν δημοσιευμένος στον δικτυακό τόπο του 
Stanford (akebono.stanford.edu/yahoo) και στις 2 Μαρτίου 1995 εισήχθη στο 
χρηματηστήριο.  

Η Yahoo! (Γιαχού) είναι εταιρία διαδικτυακών υπηρεσιών. Αν και ξεκίνησε 
ως θεματικός κατάλογος, αργότερα εξελίχτηκε και σε μια πανίσχυρη 
μηχανή αναζήτησης.  
 
Προσφέρει στους χρήστες του έναν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών, που 
περιλαμβάνουν: 
 
•  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
•  μηχανή αναζήτησης 
•  ομάδες χρηστών 
•  νέα  
•  παιχνίδια 
•  διαφημίσεις 
•  Yahoo! Messenger 

http://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1995
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1


•  Τα εσοδα του Yahoo το 2004 ήταν $ 3,6 δισ.,  
περισσότερο από το διπλάσιο του 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2003.  

•  Στο τέλος του 2004 παρατηρήθηκε αύξηση των χρηστών κατά 
31% σε σχέση με το τέλος του 2003 

Στατιστικά 

•  Αύξηση εσόδων από τις επί πληρωμή υπηρεσίες  
κατά $8.4 εκατ. ( +3.5εκατ από 2003) 

Συνεργασία με τις παρακάτω εταιρίες: 
 

 Mark Burnett Productions  
 Paramount Television  
 Jib Jab.  
 Verizon  
 SBC 
  Με σκοπό να παρέχει υψηλά πρότυπα ποιότητάς και καλύτερη εμπειρία  στους 

χρήστες της  
 
 

 



 Yahoo! Search Technology 
 Yahoo! Messenger   
 Εισαγωγή του RSS (Really Simple  

Syndication) feeds  
 Επεκταση τροπου και ειδους του περιεχομενου που οι χρηστες μπορούν να έχουν 

πρόσβαση από το Yahoo 
 Ίδρυση Yahoo! Rogers Internet υψηλής ταχύτητας στον Καναδά  

 



Στατιστικά 
 

Τα έσοδα ήταν 5,3 $δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 47% από το τελος 
του 2004. 

Ρεκόρ εσόδων από διαφημίσεις και premium υπηρεσίες και συγκεκριμένα 
αύξηση των εσόδων κατά και 660 εκατομμύρια δολάρια 

Επένδυση 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξαγορές 

Νέες συνεργασίες με: 

Αύξηση των χρηστών κατά  21% 

Cingular 
Motorola 
Nokia  
 

Ανοιγμα αγοράς στην Κινά 

Το πανεπιστήμιο Berkeley στη California, για ερευνητικα 
προγραμματα σε Αφρικη Χιλη Ισπανια με σκοπο την 
προσελκυση χρηστων  



• Yahoo! HotJobs 
• Yahoo! Desktop  
• My Web 2.0  
• beta του Yahoo Answers  
• Yahoo! Messenger (IM) με τη λειτουργία Voice  
 έχει επεκτείνει τη φωνή της over Internet Protocol  
 (VoIP) δυνατοτήτων  
• Yahoo! Go  
• Yahoo! Music Unlimited 

Επίσης με τη χρήση υπηρεσιών φιλανθρωπικού χαρακτήρα: 
Yahoo for good 
Cyber Giving week 
Yahoo employee foundation 
 
Η Yahoo! Κατάφερε να συγκεντρώσει 75 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη των  
πληγέντων από τις φυσικές καταστροφες στην Ασία και την ακτή του Περσικού Κόλπου.  
 



Στατιστικά 
Τα έσοδα ανέρχονται σε 6,4 $δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 22% από το τελος του 2005. 

Μικτο κερδος : 3.8$ δισ., αυξηση κατά 19% 

Επενδυση σε αναδιαμορφωση των εσωτερικών λειτουργιών 

4 εκατ. Επισκέψεις και 30 ανά χρηστή ( US ) 

My Yahoo! Πρώτη στον κόσμο αρχική σελίδα στους browsers 

Συνεργασίες: 
Microsoft, για την συμβατότητα των messenger. Δημιουργώντας έτσι την  
Μεγαλύτερη messenger community με 350εκατ. χρηστες 

Μεγάλη συμφωνία με News Corporation and NBC Universal για 
προσθήκη show και ταινιών.  

Motorola, Samsung, HTC, RIM, LG, Vodafone, Apple 



 Yahoo! Mobile Web 
 Ads on Mobile Web 
 Επιλογή συγκεκριμένων μορφών αρχείων στο 

search engine 
 Δυνατότητα επικοινωνίας από διαφημιστή με user 

(εισαγωγή eBay) 
 Yahoo! Personal Finance 
  Yahoo! Tech 
 Yahoo! Go for Mobile 2.0 



Στατιστικά 

Έσοδα 7δισ $, αύξηση κατά 8% 
Επένδυσης 602 εκατ. $  
Έξοδα για product development 1.84 δισ $ 



Intel, με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών 
TV major League Baseball, προβολή 

αγώνων 
Cars. COM,  
Fabes.com,  
Ziff-Dom Media,  
Comcast.net,  
MTV,  
VH1 

Υπηρεσίες 

Zebra Inc., σημαντικές προσθήκες 
στο Yahoo mail 
Rivals. COM, Επεκταση του Yahoo Sports 
Νέα γενιά Yahoo mail, απεριόριστη 
αποθήκευση mail και ΙΜ δυνατότητα 
Αποστόλης στα κινητά. 
Yahoo! Search Assist 
Yahoo! Go for Mobile 2.0, σημαντικές 
προσθήκες και αύξηση δυνατοτήτων 
My Yahoo 



Έσοδα 7.2$ δισ περίπου 5% από 2007 
Πώληση 10% του μεριδίου της Yahoo από την Market στο EBay 
Επισκεψιμοτητα των Ιστοσελίδων που ανήκουν στην Yahoo αυξήθηκε  κατά 19% 
 



Yahoo! Mail – δυνατότητα SMS 
Προσθήκες στη Yahoo Search Assist 
Yahoo One Search 2.0 – νέα έκδοση του mobile search 

service 
Yahoo Go 3.0 – νέα έκδοση του Mobile all-in-one 
Yahoo One Connect – προσθήκη πληροφοριών οπό email 

και address book στο i-phone. 
Δημοσίευση καινούριας διαφημιστικής πλατφόρμας – 

απλοποιώντας τη διαδικασία αγοράς και πώλησης 
Εισαγωγή και προσθήκες στο Search Marketing System 



Στα μέσα του 2008 παρατηρείτε μεγάλος 
ανταγωνισμός της Yahoo από: 

Google Inc 
Microsoft Corporation 
Time Warner Inc. 
America Online Business 
Face book, My space κλπ. 

Επιπλέον στο 2008 καταμετρήθηκαν υπηρεσίες της Yahoo σε περισσότερες από  
30 χώρες και σε περισσότερες από 30 γλώσσες. 



Πωλήθηκαν όλα τα δικαιώματα του Market για 120$ εκατ. 

Το Σεπτέμβρη πωλήθηκαν όλα τα δικαιώματα του Alibaba.com για 145$ εκατ. 

Παρατήρηση στον παραπάνω πίνακα, πτώση των εσόδων στα 6.4$ δισ. 



Προσθήκες : 
 Yahoo Mail 
Yahoo Messenger 
Yahoo homepage 
Interest Manager 
 
Launch 
Smart Ads 
Yahoo Search Marketing 
 
 
Νέες Εκδόσεις στα application: 
Communication 
Communities 
Search  
Media  
 

Συνεργασίες 

Υπογραφή συμβολαίου με Microsoft σύμφωνα με 
το οποίο η Microsoft θα είναι ο μοναδικός 
πάροδος υπηρεσιών στη Yahoo ενώ η Yahoo Θα 
είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος για το marketing 
των 2 

Πουλήθηκε η Overture Japan στη Yahoo 
Japan και υπογράφτηκε συμβόλαιο ότι η 
Yahoo θα παρέχει marketing υπηρεσίες επί 
πληρωμή. 



Στο παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε αύξηση των εσόδων από το έτος 2004 έως και 
το 2008. Επίσης παρατηρείται μια πτώση των εσόδων το 2009 σε σχέση με το ’08. 
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Η Yahoo αν και παρουσίαζε άνοδο των εσόδων και μεγάλη 
ανάπτυξη στον χώρο συνεχώς αναβάθμιζε τις εφαρμογές της 
και δημοσίευε καινούριες. Επεκτεινόταν σε καινούρια 
πράγματα έτσι ώστε να είναι πάντα όσο πιο ανταγωνιστική 
γίνετε. 

 
Επίσης βλέπουμε να συνεργάζεται συνεχώς με εταιρίες 

προσπαθώντας να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό 
χρηστών. 

 
Το 2009 που παρατηρήθηκε μείωση των εσόδων πρέπει να 

τονίσουμε επίσης ότι η εταιρία είχε αρχίσει να πουλάει 
θυγατρικές εταιρίες ή εταιρίες που είχε αγοράσει ή 
δημιουργήσει. 
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