ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:
Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:
ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΜ:8414)
ΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΜ:7945)

ΚΑΒΑΛΑ 2010

Πίνακας περιεχομένων
Κεφάλαιο Πρώτο........................................................................................6
1.

Εισαγωγή στη διαφήμιση........................................................... 6

1.1.

Περιεχόμενο της διαφήμισης...................................................... 6

1.2.

Το προωθητικό μίγμα.................................................................. 7

1.2.1.

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί του προωθητικούμίγματος .... 8

1.2.2. Χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων του προωθητικού
μίγματος.................................................................................................... 17
1.2.3.

Το δίπολο διαφήμιση και προώθηση των πωλήσεων........ 21

1.2.4.

Η τακτική της έλξης και ώθησης............................................... 24

Κεφάλαιο Δεύτερο...................................................................................26
2.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)..........................................26

2.1.
τους

Κατηγορίες Μέσων Επικοινωνίας και τα χαρακτηριστικά
26

2.2.

Οι Εφημερίδες............................................................................ 27

2.3.

Τα περιοδικά ............................................................................. 28

2.4.

Η τηλεόραση...............................................................................30

2.5.

Το Ραδιόφωνο.............................................................................31

2.6.

Ο Κινηματογράφος.................................................................... 32

2.7.

Διαφήμιση στους εξωτερικούς χώρους...................................34

2.8.

Διαφήμιση στα μεταφορικά μέσα............................................. 35

2.9.

Άμεση διαφήμιση....................................................................... 35

2.10.

Διαφήμιση στον χώρο πώλησης του προϊόντος....................35

2.11.

Ατμοσφαιρικά μέσα.................................................................. 36

2.12.

Η ταχύτητα των αλλαγών.......................................................... 36

Κεφάλαιο Τρίτο........................................................................................38
3.

Εφαρμογή και υλοποίηση της δημιουργικής ιδέας............... 38

3.1.

Εισαγωγή....................................................................................38

3.2.
Η επιλογή της διαφημιστικής έκκλησης στην εφαρμογή της
δημιουργικής ιδέας..................................................................................39
3.3.

Πληροφοριακή / λογική έκκληση στο διαφημιστικό μήνυμα 40

2

3.3.1. Πληροφόρηση με εκδοχή γνωστικής ασυνέπειας (Cognitive
Inconsistency)..........................................................................................41
3.3.2. Πληροφόρηση με εκδοχή γνωστικής συνέπειας (Cognitive
Consistency)............................................................................................41
3.3.3.

Μήνυμα που αιτιολογεί την πρόταση αγοράς (Reason why) 42

3.3.4.

Μήνυμα σκληρού περιβλήματος (Hard Shell Message).......42

3.3.5.

Μονόπλευρο μήνυμα (One Sided Message)............................43

3.3.6.

Αμφίπλευρο μήνυμα (Two Sided Message)............................43

3.3.7.

Μήνυμα αναίρεσης (Refutational Message)............................44

3.3.8.

Μήνυμα θετικού πλαισίου......................................................... 45

3.3.9

Μήνυμα αρνητικού πλαισίου................................................... 46

3.4.

Η συγκινησιακή έκκληση στο διαφημιστικό μήνυμα.............46

3.4.1.

Τα πλεονεκτήματα της συγκινησιακής έκκλησης.................. 49

3.4.2.

Τα μειονεκτήματα της συγκινησιακής έκκλησης....................50

3.4.3.

Μήνυμα μαλακού περιβλήματος (Soft-Shell Message)......... 51

3.4.4.

Μήνυμα έκκλησης φόβου (Fear Appeal)..................................52

3.5.
Η χρησιμοποίηση των γυναικείων στερεότυπων στην
ανάπτυξη του μηνύματος....................................................................... 55
3.6.
Η μουσική ως στοιχείο της συγκινησιακής έκκλησης στο
μήνυμα58
3.7.1.

Ορισμός και διαδικασία γέννησης του χιούμορ..................... 62

3.7.2.

Η θεωρία της ασυμφωνίας........................................................ 63

3.7.3.

Η Θεωρία της ανωτερότητας.................................................... 64

3.7.4.

Μοντέλο επεξεργασίας του χιούμορ στη διαφήμιση............. 65

Κεφάλαιο Τέταρτο....................................................................................69
4.
Σχεδιασμός για την επιλογή των μέσων μαζικής
επικοινωνίας............................................................................................69
4.1.
Η ταυτόχρονη χρήση των μέσων από τον αποδέκτη.
Παράμετρος που διαφοροποιεί τις μετρήσεις για την αξιολόγηση των
Μ.Μ.Ε. 70
4.2.
Οι δύο καθοριστικές αποφάσεις που λαμβάνονται στον
σχεδιασμό των Μ.Μ.Ε..............................................................................74
4.3.

Η επιλογή των Μ.Μ.Ε................................................................. 74

4.3.1. Η επιλογή του συγκεκριμένου «οχήματος» (Vehicle) μέσα σε
ένα «μέσο»................................................................................................75
4.3.2. Η «μάκρο» και «μίκρο» - προσέγγιση στον σχεδιασμό των
Μ.Μ.Ε., ως βοηθητικό εργαλείο στη λήψη απόφασης.........................76

3

4.4.

To πρόγραμμα επιλογής των Μ.Μ.Ε.......................................77

4.4.1.

Γενικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των Μ.Μ.Ε.
82

4.4.1.1. Οι καταναλωτές......................................................................... 82
4.4.1.2. Το ποσό που είναι διαθέσιμο για την αγορά «χώρου» στα
Μ.Μ.Ε 83
4.4.1.3. Η αποδοτικότητα του μέσου σε σχέση με την παρουσίαση
του προϊόντος..........................................................................................83
4.4.1.4. Η γεωγραφική κατανομή του προϊόντος και τα κανάλια
διανομής που αξιοποιεί......................................................................... 84
4.4.1.5. Το σχετικό κόστος των κυριότερων κατηγοριών μέσων
επικοινωνίας............................................................................................84
4.4.1.6. Η διαθεσιμότητα του μέσου...................................................... 85
4.4.1.7. Οι δραστηριότητες των ανταγωνιστών...................................85
4.4.1.8. Ο κύκλος ζωής του προϊόντος................................................. 85
4.4.2.

Ειδικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των Μ.Μ.Ε
86

4.4.2.1. Η κάλυψη (Reach)...................................................................... 86
4.4.2.4. Η αποτελεσματική συχνότητα (Effective Frequency)............ 90
4.4.2.4.1. ... Υπολογισμός της ελάχιστης αποτελεσματικής συχνότητας
90
4.4.2.5. Η επίδραση ή το ειδικό βάρος του μέσου επικοινωνίας
(Impact)..................................................................................................... 94
4.4.2.6. Η επαναληπτικότητα (Continuity)............................................ 95
4.4.2.7. Το σχετικό κόστος των μέσων επικοινωνίας..........................95
4.6.

Διάρκεια ζωής του διαφημιστικού μηνύματος........................98

4.7.

Μέγεθος και θέση της διαφήμισης............................................ 99

4.8.
Χρήση δημογραφικών στοιχείων και τεχνικών μέσων στον
σχεδιασμό για τα Μ.Μ.Ε........................................................................ 100
Κεφάλαιο Πέμπτο...................................................................................103
5.

Η διαφήμιση στο διαδίκτυο..................................................... 103

5.1.

Ορισμός της δια-δικτυακής διαφήμισης.............................. 105

5.2.

Χαρακτηριστικά της διαδικτυακής διαφήμισης.....................105

5.3.

Είδη διαδικτυακής διαφήμισης............................................... 106

5.4.

Κόστος....................................................................................... 106

5.5 Στατιστικά και εξελίξεις....................................................................107

4

Κεφάλαιο Εκτο
6.

117

Ερευνα.................................................................................... 117

Κεφάλαιο Έ βδομο................................................................................109
7.

Συμπεράσματα

109

5

Κεφάλαιο Πρώτο
1. Εισαγωγή στη διαφήμιση
1.1.

Περιεχόμενο της διαφήμισης

Η διαφήμιση, ανάλογα με την προσέγγιση, λαμβάνει διαφορετικό κάθε
φορά

περιεχόμενο,

Μπορεί

πρωταρχικά

επιχειρηματική

δραστηριότητα,

ενδιαφερόμενοι,

όπως

ο

στην

διαφημιζόμενος

να

θεωρηθεί

οποία

ότι

είναι

εμπλέκονται

(επιχειρήσεις,

μια

αρκετοί

οργανισμοί),

η

διαφημιστική εταιρεία, οι επιχειρήσεις των μέσων μαζικής επικοινωνίας
(τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο κ.ά.), οι καταναλωτές και η
πολιτεία. Μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι αποτελεί κοινωνικό και πολιτιστικό
φαινόμενο,

θεσμοθετημένη

δραστηριότητα

ή και αμφιλεγόμενη

μορφή

σύγχρονης τέχνης.
Για το στέλεχος μιας επιχείρησης, η διαφήμιση είναι μια δραστηριότητα
που συντελεί στην τόνωση της ζήτησης, στην αύξηση των πωλήσεων και του
μεριδίου της αγοράς και —μακροχρόνια— στη μεγιστοποίηση των κερδών.
Για τον καλλιτεχνικό διευθυντή ενός διαφημιστικού γραφείου αποτελεί τη
δημιουργική έκφραση μιας «ιδέας» (Concept).
Για τον υπεύθυνο σχεδιασμού και επιλογής μέσων μαζικής επικοινωνίας
(Μ.Μ.Ε.) είναι οι εναλλακτικοί τρόποι που επιλέγει για να επικοινωνήσει η
διαφήμιση με τον τελικό αποδέκτη (καταναλωτές, άλλες επιχειρήσεις και
οργανισμούς).
Για τον κοινωνικό επιστήμονα αποτελεί ενδιαφέρον φαινόμενο έρευνας
και ανάλυσης. Εμφανίζεται στην καθημερινότητα των ατόμων, συμβάλλει στη
διαδικασία

κοινωνικοποίησης,

αναπαράγει

ή

και παράγει

στερεότυπα,

προβάλλει μέσα από μια αθροιστική διαδικασία έναν τρόπο ζωής και
συμβάλλει στη διαμόρφωση της καταναλωτικής ιδεολογίας.
Η διαφήμιση θεωρείται ότι στερείται ηθικών ερεισμάτων, είναι
αμοραλιστική, βρίσκεται στα όρια της κοινωνικής αποδοχής και οδηγεί στη
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σπατάλη παραγωγικών πόρων. Είναι μια δραστηριότητα αμφιλεγόμενη, με
πολλαπλές εκφάνσεις, πολυδιάστατη και ταυτόχρονα απλή, αλλά και με
παραδοξότητες.

Στη

σημερινή

οικονομική

πραγματικότητα,

είναι

ένας

καθοριστικός παράγοντας λειτουργίας της καπιταλιστικής αγοράς και έκφραση
της

σύγχρονης

υπάρχουσας

μορφής

ανταγωνισμού.

κατάστασης

στο

Αποτελεί

συγκεκριμένο

αντανάκλαση

της

σύστημα παραγωγής.

Δεν

αποδίδεται, όμως, δικαιοσύνη όταν εκλαμβάνεται ως η αιτία που δημιουργεί
στρεβλώσεις, ενώ δεν είναι παρά το αποτέλεσμα των συνθηκών που
διαμορφώνονται στην οικονομία.
Η διαφήμιση αποτελεί ένα στοιχείο του «προωθητικού μίγματος», το
οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας του μάρκετινγκ.

1.2.

Το προωθητικό μίγμα

Στις σημερινές συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στην αγορά, το
«προωθητικό μίγμα» διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαφοροποίηση του
προϊόντος και στη διαμόρφωση ταυτότητας και «εικόνας» (Image) για το
προϊόν/υπηρεσία και την επιχείρηση, αλλά και στη δημιουργία προϋποθέσεων
πειθούς για τον καταναλωτή. Το «προωθητικό μίγμα» αποτελεί για τη λει
τουργία του μάρκετινγκ ένα αποτελεσματικό εργαλείο που βοηθά στην
επίτευξη

των

επιχειρηματικών

στόχων.

Οι

ακόλουθες

δραστηριότητες

συνιστούν το περιεχόμενο του:
1. Η διαφήμιση,
2. Η προώθηση των πωλήσεων,
3. Οι προσωπικές πωλήσεις,
4. Οι εκθέσεις,
5. Η δημοσιότητα και
6. Η χορηγία.

Συμπληρωματικά

θα

μπορούσαν

να

χαρακτηριστούν

ως

δραστηριότητες του «προωθητικού μίγματος» η κοινωνική διάχυση του
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διαφημιστικού μηνύματος (Word of Mouth), ο σχεδιασμός και η διάταξη του
καταστήματος (Merchandising), τα σημεία πώλησης στο κατάστημα (Point of
Sales) και η συσκευασία. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να κερδίζει έδαφος η
άποψη που επιθυμεί να εντάξει και αυτές τις δραστηριότητες στην προσπάθεια
προώθησης των προϊόντων.
Στο παρακάτω Σχήμα παρουσιάζεται διαγραμματικά το «προωθητικό
μίγμα».

Εικόνα - Οι δραστηριότητες του προωθητικού μίγματος

1.2.1.

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί του προωθητικού μίγματος

Η διαφήμιση ορίζεται ως κάθε απρόσωπη μορφή παρουσίασης και
προώθησης ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών με πληρωμή από αναγνωρισμένο
εγγυητή ή ανάδοχο (Αμερικανική Εταιρεία Μάρκετινγκ 1948, σελ. 202) στα
μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αξιοποιεί με πληρωμή τα μέσα μαζικής
επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) για να αποστέλλει τα μηνύματα στους αποδέκτες.
Επιχειρεί με τον τρόπο της να πληροφορήσει, να επηρεάσει ή και να πείσει
ένα συγκεκριμένο κοινό. Είναι μορφή μαζικής επικοινωνίας, απευθύνεται
σε ομάδα ή ομάδες ατόμων και γι' αυτό χαρακτηρίζεται ως μη
προσωπική.
Οι περισσότερες διαφημίσεις είναι πληρωμένη μορφή επικοινωνίας, της
οποίας το κόστος παραγωγής, αλλά και το κόστος αγοράς «χρόνου» και
«χώρου»

στα

Μ.Μ.Ε.,

αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο,
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δηλαδή

τον

διαφημιζόμενο.

Εξαίρεση

αποτελούντα

διαφημιστικά

μηνύματα

μη

κερδοσκοπικών οργανισμών, με δραστηριότητες που αφορούν στην υγεία, στο
περιβάλλον κ.ά. (π.χ., Ερυθρός Σταυρός, προφύλαξη από το AIDS, προστασία
πανίδας και χλωρίδας). Το κόστος παραγωγής και εκπομπής αυτών των
μηνυμάτων ορισμένες φορές αναλαμβάνεται

με τη

μορφή

κοινωνικής

προσφοράς από τα Μ.Μ.Ε., τις επιχειρήσεις, διάφορους φορείς και την πολιτεία.
Η προώθηση των πωλήσεων (Sales Promotion) απευθύνεται τόσο στους
καταναλωτές, όσο

και στους ενδιάμεσους (χονδρέμπορους,

εισαγωγείς,

αντιπροσώπους και λιανοπωλητές). Οι ενέργειες που σκοπεύουν στον
καταναλωτή

αναφέρονται

σε

κίνητρα

ορισμένης

χρονικής

διάρκειας,

επαναλαμβανόμενα, που αποσκοπούν στην άμεση αγορά του προϊόντος ή της
υπηρεσίας. Τέτοια κίνητρα είναι οι μειώσεις των τιμών, οι προσφορές (π.χ., η
συσκευασία δύο τεμαχίων του προϊόντος στην τιμή του ενός), τα κουπόνια, τα
δείγματα, οι διαγωνισμοί, οι επιδείξεις, τα εμπορικά ένσημα, οι ετικέτες
έκπτωσης κ.ά. Επιπροσθέτως, η προώθηση των πωλήσεων, σύμφωνα με την
άποψη των Batra, Myers και Aaker (1996), χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις
παραγωγής των προϊόντων για τη διάκριση διαφορετικών τμημάτων της
αγοράς (Market Segments). Για παράδειγμα, μόνο όσοι από τους καταναλωτές
έχουν

χρόνο

να

εντοπίσουν

και

να

κόψουν

τα

κουπόνια

θα

τα

χρησιμοποιήσουν για να αποκτήσουν προϊόντα σε φθηνότερη τιμή, ενώ
καταναλωτές που δεν έχουν χρόνο δεν θα αξιοποιήσουν τα κουπόνια και θα
πληρώσουν — για το ίδιο προϊόν — υψηλότερη τιμή.
Οι ενέργειες που σκοπεύουν στους ενδιάμεσους αποσκοπούν να
τονώσουν το ενδιαφέρον τους για την ώθηση του προϊόντος μέσω των
καναλιών διανομής. Η υποκίνηση αυτή περιλαμβάνει κίνητρα, όπως βοήθεια
στην προώθηση με διάφορα μέσα, επιστροφή χρημάτων και εμπορευμάτων,
βοήθεια στη διαμόρφωση και διάταξη των χώρων του καταστήματος
(Merchandising), βοήθεια στη διοίκηση και οργάνωση (Management), καλύ
τερους όρους εμπορίου, συμμετοχή στη διαφημιστική δαπάνη των ενδιάμεσων,
δώρα στους αντιπροσώπους κ.ά. Τα τελευταία χρόνια στον χώρο του λιανικού
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Εικόνα-παρουσιάσεις νέων μοντέλων σε σαλόνια αυτοκινήτου

εμπορίου, η ενοικίαση χώρου στα ράφια ή η αποκλειστική παρουσίαση
ενός προϊόντος σε ειδικό χώρο ή ράφι αποτελούν βασικές μορφές της
προώθησης των πωλήσεων, από την άποψη του απαιτούμενου κόστους. Η
απαιτούμενη δαπάνη αναλαμβάνεται κάθε φορά από την επιχείρηση που
παράγει το προβαλλόμενο —με αυτό τον τρόπο — προϊόν (Murry και Heide
1998).

Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν την προώθηση πωλήσεων για να πετύχουν:
1) Την προσωρινή αύξηση των πωλήσεων.
2) Την αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων από τους καταναλωτές, οι
οποίοι μετά αναμένουν νέες προσφορές για να προχωρήσουν σε επαναγορά
του προϊόντος.
3) Τη διαμόρφωση προϋποθέσεων για δοκιμαστική
προϊόντος από τους νέους καταναλωτές.
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αγορά του

4) Τηναύξηση ποσοστού επαναγοράς του προϊόντος από

τους

ευκαιριακούς καταναλωτές.
5)

Την

επίδειξη

νέων

χαρακτηριστικών

ή

τροποποίηση των

υπαρχόντων σε γνωστά προϊόντα.
6) Την εκκαθάριση αποθεμάτων προϊόντων που διακινούνται αργά,
όπως τα προϊόντα που είναι εκτός εποχής και τα προϊόντα που είναι ευπαθή.
7) Την προώθηση ενός νέου προϊόντος.
8) Την προσέλκυση νέων καταναλωτών.
9) Την

απάντηση στονανταγωνισμό, ώστε να εξουδετερωθούν

αντίστοιχες ενέργειες των ανταγωνιστών (Smith και Taylor 2003,).
Η

προσωπική

πώληση

με

την

προφορική

παρουσίαση των

πλεονεκτημάτων ενός προϊόντος και με τη συζήτηση με τον δυνητικό
καταναλωτή αποσκοπεί στην πραγματοποίηση της πώλησης. Αν και είναι
ιδιαίτερα δαπανηρή σε σχέση με τη διαφήμιση και τις άλλες δραστηριότητες
του

προωθητικού

εξατομικευμένη

μίγματος,

επικοινωνία,

είναι
να

σε

θέση,

παρέχει

με

την

περισσότερη

προσωπική
και

σε

και

βάθος

πληροφόρηση (Weitz και Bradford 1999). Υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιείται
αμέσως η αντίδραση του καταναλωτή και με τις κατάλληλες προσεγγίσεις ενός
έμπειρου πωλητή να οδηγείται στην ολοκλήρωση της πώλησης. Έχει αποδειχτεί
ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως
είναι τα βιομηχανικά (π.χ., η αγορά ενός αυτοματοποιημένου τόρνου για τις
ανάγκες ενός μηχανουργείου). Αντίθετα, το κόστος είναι δυσανάλογο και η
αποτελεσματικότητα αμφίβολη, αν χρησιμοποιηθεί στην αγορά ενός μαζικού καταναλωτικού προϊόντος (π.χ., απορρυπαντικού).
Η δημοσιότητα (Publicity, Advertorial και Informercial) αποσκοπεί στην
ενεργοποίηση της ζήτησης, εμφυτεύοντας σημαντικές οικονομικές ειδήσεις και
πληροφορίες για ένα προϊόν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η εμφάνιση, π.χ.,
σε περιοδικό ή εφημερίδα είδησης με τη μορφή ρεπορτάζ και αντίστοιχη επικε
φαλίδα ή ειδικού άρθρου που εντάσσεται οργανικά στην ύλη του εντύπου, ενώ
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στην πραγματικότητα πρόκειται για πληρωμένη από τον ενδιαφερόμενο
καταχώρηση, υπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό.
Οι εκθέσεις αναφέρονται στον τόπο συνάντησης σημαντικού αριθμού
των ενδιαφερόμενων πλευρών (αγοραστών - πωλητών) με συγκεκριμένο χώρο
και για βραχύ χρονικό διάστημα. Στις εκθέσεις, οι οποίες μπορεί να είναι γενικές
ή ειδικές, εθνικές ή διεθνείς, προβάλλονται τα προϊόντα μιας οικονομίας ή
διάφορων κλάδων, στον ίδιο χώρο, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Οι εκθέσεις, ως προωθητικό εργαλείο, ταιριάζουν περισσότερο σε
βιομηχανικά και διαρκή καταναλωτικά προϊόντα, παρά' σε προϊόντα ευρείας
κατανάλωσης, μεγάλης συχνότητας αγοράς και μικρής επενδυτικής δαπάνης
(π.χ., σοκολάτα, απορρυπαντικά).
Η χορηγία (Sponsoring) αναφέρεται στην ανάληψη — από επιχείρηση ή
οργανισμό— μέρους ή και όλου του κόστους ενός ευρέος φάσματος
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, όπως συνε
δρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικών

,μεγας χορηγός

εκθέσεων,

οπαπ

φεστιβάλ

θεατρικών
μουσικής,

έργων,
υποστήριξης

συναυλιών,
θεάτρων,

μουσείων, ορχηστρών, εξερευνητικών αποστολών, αθλητικών διοργανώσεων
(Ολυμπιακοί Αγώνες, Champions League, Formula I, Mundial, στίβος, κ.ά.),
υποστήριξης ομάδων διαφορετικών αθλημάτων, αλλά και μεμονωμένων
αθλητών, εκπομπών στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση το αντάλλαγμα στην
προσφερόμενη υποστήριξη είναι η προβολή του οργανισμού, της επιχείρησης
και του προϊόντος κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων.
Η χορηγία προσφέρει τη δυνατότητα να προσεγγιστούν διάφορες
ομάδες δυνητικών καταναλωτών που είναι δύσκολο να εντοπιστούν από τις
άλλες δραστηριότητες του «προωθητικού μίγ
ματος». Αντικειμενικοί στόχοι της χορηγίας
είναι η ενημέρωση, η προβολή και η ενίσχυση
της

εικόνας του προϊόντος,

αλλά

και

η

καλυτέρευση των σχέσεων του οργανισμού,
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της επιχείρησης και του προϊόντος με το καταναλωτικό κοινό, η διαμόρφωση,
δηλαδή, θετικής στάσης για τον οργανισμό, την επιχείρηση και το προϊόν και
τελικά η αύξηση των πωλήσεων (Smith και Taylor 2003). Στα μειονεκτήματα της
χορηγίας καταγράφονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
1. Η κακή συμπεριφορά αθλητών που έχουν αναλάβει την υποστήριξη
επιχείρησης ή προϊόντος. Η καταδίκη, π.χ., των αθλητών Κεντέρη και Θάνου το
2004 από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, για άρνηση αντιντόμπινγκ ελέγχου,
ανάγκασε τους χορηγούς να διακόψουν τη συνεργασία με τους συγκεκριμένους
αθλητές.
2. Όταν η ομάδα που έχει αναλάβει ένας χορηγός δεν έχει καλή πορεία
στο οικείο πρωτάθλημα.
3. Όταν οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας συνδέουν το προϊόν που
προβάλλεται στη φανέλα με τον «μισητό εχθρό». Εδώ, βέβαια πρέπει να
αναφερθεί

ότι

κατά

μία

άποψη

η χορηγία

δεν

αποτελεί

αυτοτελή

δραστηριότητα του «προωθητικού μίγματος», αλλά εντάσσεται ως επιμέρους
ενέργεια στην προώθηση των πωλήσεων.
Η κοινωνική διάχυση του διαφημιστικού μηνύματος (Word of Mouth),
δηλαδή η διάδοση του διαφημιστικού μηνύματος «από στόμα σε στόμα»,
αναφέρεται στη διαπροσωπική και κοινωνική επικοινωνία μεταξύ των ατόμων
με θέμα συζήτησης τα προϊόντα και τις διαφημιστικές εκστρατείες. Καμιά
διαφήμιση σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να υπερκεράσει μια συζήτηση φίλων
όταν επικρίνουν ή επικροτούν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του
προϊόντος. Οι διαφημιστικές εκστρατείες αποτελούν αντικείμενο ανάλογων
συζητήσεων, όπου αξιολογούνται και επιδοκιμάζονται ή αποδοκιμάζονται από
τα άτομα σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή ακόμη και στη διαπροσωπική τους
επικοινωνία (Smith και Taylor 2003).
Τα διαφημιστικά γραφεία προσπαθούν να δημιουργήσουν για τον
πελάτη τους τις προϋποθέσεις εκκίνησης της κοινωνικής διάχυσης του
διαφημιστικού μηνύματος με διάφορες ενέργειες, όπως:
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1. Την ανάπτυξη μιας ευρηματικής ή χιουμοριστικής ή εντυπωσιακής
διαφημιστικής εκστρατείας.
2. Την αποστολή e-mails στους δυνητικούς αποδέκτες με θέμα την
άποψη τους για τη διαφημιστική εκστρατεία.
3.

Την

εκτύπωση

"T-shirts",

φωτογραφιών,

"Posters"

κ.ά.

που

αναφέρονται στη διαφημιστική εκστρατεία.
4. Τη σχεδίαση και την υλοποίηση δημιουργικών προωθητικών ε
νεργειών.
5. Την ευρεία συζήτηση στο διαδίκτυο για τη διαφημιστική εκστρατεία.
6. Την αξιοποίηση των καθοδηγητών γνώμης (Smith και Taylor 2003). Ας
σημειωθεί ότι τα άτομα συζητούν μεταξύ τους για τα προϊόντα και τις
διαφημιστικές εκστρατείες όχι πάντοτε με θετική, αλλά και με αρνητική
διάθεση. Ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι ένας δυσαρεστημένος
καταναλωτής με υψηλό βαθμό «γνωστικής διαφωνίας»2 (Cognitive Dissonance)
συζητά για την αρνητική εμπειρία που αποκόμισε από την αγορά του
προϊόντος και είναι σε θέση να επηρεάσει μέχρι και ένδεκα, άτομα. Φαίνεται ότι
οι υψηλές προσδοκίες, που καλλιεργήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους για το
προϊόν, αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες για την εμφάνιση της «γνωστικής
διαφωνίας» (Smith και Taylor 2003).
Ο σχεδιασμός και η διάταξη του καταστήματος (Merchandising). Τα
τελευταία χρόνια ο σχεδιασμός και η διάταξη του καταστήματος, η αισθητική
του, η ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο κατάστημα με την αξιοποίηση των
χρωμάτων, της μουσικής και της ευρυχωρίας και η ευκολία πρόσβασης των
καταναλωτών, χαρακτηρίζονται ως «προωθητικά εργαλεία». Επιπροσθέτως,
τα ξεχωριστά «σημεία πώλησης» (Point of Sales) στο κατάστημα και τα
προωθητικά τεχνάσματα, όπως η ύπαρξη πληροφοριακών φυλλαδίων για τον
εντοπισμό των προϊόντων από τον καταναλωτή, η ύπαρξη αφισών με
πληροφορίες για προσφορές και εκπτώσεις, οι «γόνδολες» με επώνυμα
προϊόντα σε ειδικές θέσεις (Brand Racks), η ύπαρξη "Video-Wall", όπου
προβάλλονται προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορές και εκπτώσεις, η
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ύπαρξη θέσεων επίδειξης των προϊόντων (Window Display) κ.ά., συμβάλλουν
στην καλύτερη αξιοποίηση του καταστήματος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
του καταναλωτή.
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Η συσκευασία πέρα από τον παραδοσιακό ρόλο που έχει για την
ασφαλή μεταφορά και την προστασία του προϊόντος, τη διασφάλιση της
ποιότητας και των ιδιοτήτων του, διαδραματίζει έναν καθοριστικής σημασίας
«προωθητικό ρόλο». Στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα, μέσα σε ένα
ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο μεγάλος αριθμός συγγενών και ουσιαστικά
ομοειδών

προϊόντων,

ο

«μη

τιμολογιακός

ανταγωνισμός

(Non

Price

Competition) και η απομίμηση πετυχημένων προϊόντων (Me too Approach),
προσδίδουν στη συσκευασία ξεχωριστή βαρύτητα. Η συσκευασία αποτελεί
συγκριτικό

πλεονέκτημα

για

το

επώνυμο

προϊόν,

καθώς

και

η

συγκεκριμενοποίηση της «μοναδικής πρότασης» πώλησης (Unique Selling
Proposition) που υιοθετείται από τη διαφημιστική εκστρατεία.
Εάν ληφθεί υπόψη ότι πολλές από τις αποφάσεις των καταναλωτών για
την αγορά του προϊόντος πραγματοποιούνται μέσα στο κατάστημα, η
«αναγνώριση» (Recognition) στο σημείο της πώλησης αποκτά ιδιαίτερη
σημασία. Στην κατεύθυνση αυτή η συσκευασία αποτελεί σημαντικό παράγοντα
αναγνώρισης του προϊόντος. Ο μεγάλος αριθμός προϊόντων και η προσπάθεια
των επιχειρήσεων να προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες προβολής τους, έχουν
οδηγήσει την τελευταία δεκαετία στον λεγόμενο «ανταγωνιστικό πόλεμο στο
ράφι». Η εξασφάλιση μιας θέσης σε καίριο σημείο, στο ύψος του προσώπου του
καταναλωτή, απαιτεί μεγάλα ποσά που εκταμιεύονται από τον βιομήχανο παραγωγό προς το λιανικό εμπόριο - σουπερμάρκετ. Στην πετυχημένη
ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης, η συσκευασία αποτελεί βαρύνουσας
σημασίας στάδιο (Smith και Taylor 2003).
Ολοκληρώνοντας την αναφορά στους εννοιολογικούς προσδιορισμούς
του «προωθητικού μίγματος», σημειώνεται ότι η επιχείρηση διαμορφώνει το
βάθος, την έκταση και τον τρόπο ανάπτυξής του αναλόγως με τους
διαθέσιμους πόρους (συγκεκριμένος προϋπολογισμός), τις αγορές στις οποίες
απευθύνεται, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του προϊόντος, τις στάσεις
και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, αλλά και τις αντιδράσεις των
ανταγωνιστών (Krishna, Currim και Shoemaker 1991).
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1.2.2. Χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων του προωθητικού
μίγματος

Η διαφήμιση, η προώθηση των πωλήσεων και η δημοσιότητα
προωθούν τα προϊόντα που διαθέτει η επιχείρηση, αξιοποιώντας τους
διαύλους επικοινωνίας, για να έρθουν σε επαφή με τους αγοραστές ή τους
καταναλωτές. Μέσα από την απρόσωπη και μαζική επικοινωνία γίνεται
απόπειρα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε να απευθύνονται σε κάθε
καταναλωτή ξεχωριστά. Η απρόσωπη και μαζική επικοινωνία είναι τα δύο
βασικά χαρακτηριστικά διαφοροποίησης αυτών των δραστηριοτήτων από τις
προσωπικές πωλήσεις. Το «μήνυμα» εκπέμπεται ταυτόχρονα σε πολλούς
αγοραστές-καταναλωτές

και

επιχειρείται

να

επιτευχθεί

μια

οιονεί

διαπροσωπική επικοινωνία. Αντίθετα, οι προσωπικές πωλήσεις αναπτύσσουν
μια διαπροσωπική

επικοινωνία, προσεγγίζοντας τον

κάθε

καταναλωτή

ξεχωριστά.
Το Σχήμα 1.2 δίνει μια εικόνα για την εναλλακτική χρησιμοποίηση της
διαφήμισης και της προσωπικής πώλησης, σε σχέση με τους καταναλωτές, τον
προϋπολογισμό, τα προϊόντα, τον ανταγωνισμό, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας
και τα σημεία αγοράς.
Η διαφήμιση και η προώθηση των πωλήσεων αποτελούν μορφές
επικοινωνίας του μάρκετινγκ και χρησιμοποιούνται παράλληλα για την
επίτευξη των στόχων της επιχείρησης που αναφέρονται στο προϊόν (Samu,
Krishnan και Smith 1999). Η διαφήμιση θεωρείται ότι είναι έμμεση μορφή
πειθούς, που εστιάζει το ενδιαφέρον της στην πληροφορία ή στις
συναισθηματικές εκκλήσεις προς τον αποδέκτη, σχετικά με τα πλεονε
κτήματα του προϊόντος. Επιχειρεί να προκαλέσει την ευνοϊκή στάση του
καταναλωτή για το προϊόν, που ενδεχομένως θα οδηγήσει στην πρόθεση
αγοράς. Η προώθηση των πωλήσεων συχνά θεωρείται άμεση μορφή πειθούς

17

και κυρίως βασίζεται σε εξωτερικά κίνητρα (π.χ., μειώσεις τιμών, προσφορές,
δώρα κ.ά.) παρά στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του προϊόντος. Σχε
διάζεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να ωθήσει τον καταναλωτή σε άμεση αγορά
και επομένως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων για την επιχείρηση (Rossiter
και Percy 1997, Rossiter και Bellman 2005).
Ο Πίνακας 1. επιχειρεί να απεικονίσει τις διαφορές ανάμεσα στη
διαφήμιση και την προώθηση των πωλήσεων. Οι διαφορές, όμως, δεν θα
πρέπει να εκλαμβάνονται στην απόλυτη έκφραση τους, γιατί υπάρχουν
εξαιρέσεις π.χ., η άμεση δράση της προώθησης των πωλήσεων δεν ισχύει, στην
περίπτωση ύπαρξης χορηγού αθλητικών γεγονότων. Επιπλέον, ο ευρύς σκοπός
της διαφήμισης δεν ισχύει στην περίπτωση διαφήμισης καταστήματος λιανικού
εμπορίου, που δίνει έμφαση μόνο στο όνομα του προϊόντος του καταστήματος
και στην τιμή.
Συμπληρωματικά, άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην εναλλακτική
χρησιμοποίηση

της

διαφήμισης

και

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
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της

προώθησης

των

πωλήσεων

Εικόνα 1. 1 - Εναλλακτική χρησιμοποίηση διαφήμισης και προσωπικής πώλησης

Α ν τ ικ ειμ εν ικ ο ί σ τό χ ο ι
π ρ ο ω θ η τ ικ ο ύ μ ίγ μ α τ ο ς
1. Δ ίν ετα ι έμφ α ση στην α γο ρ α στική

Δ ια φ ή μ ισ η

Π ρ ο ώ θ η σ η τω ν
π ω λ ή σ εω ν

Έ μ μ εσ η δράση

Ά μ εσ η δράση

Ευρ ύς σκο π ό ς

Σ τεν ό ς σκο π ό ς

συμ π ερ ιφ ο ρ ά
2. Π α ρ ο υσία ση π λη ρ ο φ ό ρ η σ η ς
γ ια το π ρ ο ϊό ν /υ π η ρ εσ ία π ο υ
δεν α ν α φ έρ ετα ι στην τιμή
3. Χ ρ ο ν ικ ό ς π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό ς της

Πριν από την α γο ρ ά του

δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα ς

π ρ ο ϊό ν το ς/υ π η ρ εσ ία ς
Πηγή πληροφόρησης: Strang (1980 σελ. 63).

Πίνακας 1
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Κα τά τη διά ρ κεια της
α γ ο ρ ά ς και με την αγορά
το υ π ρ ο ϊό ν το ς/υ π η ρ εσ ία ς

Επίσης,

ενδιαφέρουσα

είναι

η διερεύνηση

του

ρόλου

και της

σπουδαιότητας της διαφήμισης και της προώθησης των πωλήσεων σε σχέση

Η έμ φ α σ η δ ίν ετ α ι στη

Η έμ φ α σ η δ ίν ετ α ι σ τη ν π ρ ο ώ θ η σ η

δ ια φ ή μ ισ η ό τα ν:

τ ω ν π ω λ ή σ εω ν ό τα ν:

• Το επ ώ νυμ ο π ρ ο ϊό ν είνα ι υ ψ η λή ς

• Το επ ώ νυμ ο π ρ ο ϊό ν είνα ι χ α μ η λή ς

π ο ιό τη τα ς

π ο ιό τη τα ς

• Το επ ώ νυμ ο π ρ ο ϊό ν είνα ι υ ψ η λ ή ς τιμ ή ς

• Το επ ώ νυμ ο π ρ ο ϊό ν είνα ι χ α μ η λή ς τιμής

• Το επ ώ νυμ ο π ρ ο ϊό ν είνα ι έντο να

• Το επ ώ νυμ ο π ρ ο ϊό ν είναι

δια φ ο ρ ο π ο ιη μ ένο

α δ ια φ ο ρ ο π ο ίη το

• Ο ά μ εσ ο ς α ν τα γ ω ν ισ τή ς α υ ξά νει το π ο σό
π ο υ δ ια τίθ ετα ι γ ια διαφ ήμ ιση

• Ο ά μ εσ ο ς α ν τα γ ω ν ισ τή ς α υ ξά νει το π ο σό
π ο υ δ ια τίθ ετα ι γ ια την π ρ ο ώ θ η σ η
τω ν π ω λή σ εω ν

Πηγή πληροφόρησης: Strang (1980, σελ. 79).

Πίνακας 2

με τη φάση του κύκλου ζωής του προϊόντος, το μέγεθος της επιχείρησης5 και
τον υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης ή προσήλωσης του καταναλωτή προς το
προϊόν (Βλ. Πίνακα 1.3).
Απ' όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, προκύπτει ότι οι δραστηριότητες
του προωθητικού μίγματος διαφοροποιούνται κάθε φορά ανάλογα με τους
αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησης. Στους πίνακες αποτυπώθηκαν
ορισμένες διαφορές τους και οι εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης τους.
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι λειτουργούν ανταγωνιστικά και ότι η
χρησιμοποίηση της μίας αποκλείει την άλλη. Αντίθετα, οι υπεύθυνοι του
τμήματος μάρκετινγκ, αναλύοντας την κατάσταση που υπάρχει στην αγορά,
θα πρέπει να αξιοποιούν τις δυνατότητες της κάθε δραστηριότητας, για να πετυχαίνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Είναι γεγονός ότι ανάλογα με τους παράγοντες που επικρατούν στο
εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, διαμορφώνεται και το ειδικό βάρος της
κάθε δραστηριότητας στο προωθητικό μίγμα. Ο συνδυασμός τους και η
«συνεργιστική»

προσέγγιση

επιδρούν

αντικειμενικών στόχων.
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θετικά

στην

υλοποίηση

των

Κ ύ κλο ς ζω ή ς π ρ ο ϊό ν τ ο ς - Φ ά σ εις

Δ ια φ ή μ ισ η

Π ρ ο ώ θ η σ η π ω λ ή σ εω ν

Υψ ηλή

Υψ ηλή

α) Η γέτιδ α επ ιχείρ ηση

Υψ ηλή

Χ α μηλή

β) Επ ιχείρ η ση π ο υ α κο λουθ εί

Χ α μηλή

Υψ ηλή

γ) Δ ια φ ο ρ ο π ο ιη μ έν ο π ρ ο ϊό ν

Υψ ηλή

Χ α μηλή

Υψ ηλή

Χ α μηλή

Χ α μηλή

Υψ ηλή

Μ ηδενική

Χ α μηλή

1.

Εισα γω γή

2.

Α νά π τ υ ξη

3.

Ω ρ ιμ ό τ η τ α

α) Υ ψ η λ ό ς β α θ μ ό ς εμ π ισ το σ ύν η ς
β) Χ α μ η λ ό ς βα θ μό ς εμ π ισ το σ ύν η ς
το υ κα τα ν α λω τή π ρ ο ς το π ρ ο ϊό ν
4.

Κ ά μ ψ η -Υ π ο χώ ρ η σ η

Π ηγή π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς : S tra n g (1 9 8 0 , σ ελ . 82).

1.2.3. Το δίπολο διαφήμιση και προώθηση των πωλήσεων
Η διαφήμιση θεωρείται ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις (ι) να γίνει
γνωστό ένα προϊόν, (Π) να διαμορφωθεί θετική στάση για το προϊόν, (πΐ) να
δημιουργηθεί και να αποσαφηνιστεί η ταυτότητα του, (ΐν) να «χτιστεί» η εικόνα
του, (ν) να εκδηλώνεται από τους καταναλωτές η πρόθεση αγοράς, (νι') να
πείσει

τον

καταναλωτή

να

αγοράσει

το

προϊόν

και

μάλιστα

σε

επαναλαμβανόμενη βάση. Τα αποτελέσματα της διαφήμισης στις πωλήσεις και
στα

μερίδια

της

αγοράς

του

προϊόντος

είναι

μεσοπρόθεσμο

και

μακροπρόθεσμα. Λειτουργεί η αθροιστική διαδικασία και η κεφαλαιοποίηση
των προηγούμενων προσπαθειών, ώστε να εκδηλωθούν οι θετικές επιπτώσεις.
Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί η διαφήμιση, βραχυπρόθεσμα,
να ανταποκρίνεται θετικά στους στόχους που θέτει η επιχείρηση. Αυτό
συμβαίνει όταν υπάρχει διαφημιστική εκστρατεία υψηλής έντασης, μικρής
χρονικής

διάρκειας,

καταναλωτή

(π.χ.,

που

αποβλέπει

πληροφόρηση

σε

του

άμεση

ανταπόκριση

καταναλωτή

για

την

από

τον

ύπαρξη

αποθεμάτων του προϊόντος για τις επόμενες τρεις εβδομάδες ή παρακίνηση
του καταναλωτή να αξιοποιήσει το κουπόνι από εφημερίδα ή περιοδικό, ώστε
να

τύχει

έκπτωσης

κατά

την

αγορά

δεκαπενθήμερο).
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του

προϊόντος

στο

επόμενο

Η προώθηση των πωλήσεων με τις δραστηριότητες της επιχείρησης,
όπως προσφορές, δώρα, εκπτώσεις, δείγματα, συσκευασία των δύο στην τιμή
του ενός προϊόντος, κουπόνια, διαγωνισμούς, παροχές στα καταστήματα του
λιανικού εμπορίου, αγορά χώρου για την προβολή των προϊόντων στα
καταστήματα κ.ά., είναι ικανή να εμφανίσει θετικά αποτελέσματα για την
επιχείρηση σε σύντομο χρονικό διάστημα και ωθεί τον καταναλωτή σε αγορά
(«αρχική» και «επαναλαμβανόμενη»).
Ταυτόχρονα, όμως, η χρησιμοποίηση της προώθησης των πωλήσεων
για μεγάλο χρονικό διάστημα στο επώνυμο προϊόν δημιουργεί προβλήματα
που άπτονται του γοήτρου (Prestige) και της εικόνας του (Image). Αρχίζει να
αναρωτιέται ο καταναλωτής τι συμβαίνει με το προϊόν και βρίσκεται σε
καθεστώς συνεχών προσφορών (Mela, Gupta και Lehmann 1997). Για την
αποφυγή δημιουργίας αρνητικών διεργασιών στο μυαλό του, τα τελευταία
χρόνια, και χωρίς να παραμελούνται οι προσφορές στον τελικό αποδέκτη, η
έμφαση δίνεται στις παροχές προς το λιανικό εμπόριο (εκπτώσεις, προσφορές,
μεγαλύτερα χρονικά όρια πιστώσεων) και αγορά χώρου (ράφι) για την
προβολή των προϊόντων στα καταστήματα.
Η τελευταία

επιλογή

των

παραγωγών-βιομηχάνων

καθορίζεται

αντικειμενικά και από τις συνθήκες που επικρατούν στο λιανικό εμπόριο στην
Ελλάδα. Είναι έντονα τα σημεία τριβής ανάμεσα στη βιομηχανία και στο λιανικό
εμπόριο.

Η προηγούμενη δεκαετία χαρακτηρίστηκε από υψηλό βαθμό

συγκέντρωσης κλάδων της οικονομίας, συγχωνεύσεις, εξαγορές και την
εγκατάσταση

μεγάλων

πολυεθνικών

αλυσίδων.

Η

κατάσταση

όπως

διαμορφώθηκε οδήγησε σε ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς. Επικράτησαν και
στις δύο πλευρές,

«παραγωγή

- διανομή»,

ισχυρά συγκροτήματα,

με

αποτέλεσμα τη νόθευση του ανταγωνισμού σε βάρος του καταναλωτή. Στον
χώρο, π.χ., των αναψυκτικών, συγκεκριμένη εταιρεία διαπιστώθηκε ότι χορηγεί
εκπτώσεις σε αλυσίδες σουπερμάρκετ που κυμαίνονται από 18% έως 23% επί
του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί κάθε αλυσίδα για αυτά τα
προϊόντα.
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Στα γαλακτοκομικά οι εκπτώσεις κυμάνθηκαν πάνω από το 30% για τα
σουπερμάρκετ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «η πίεση είναι οργανωμένη,
έχει κοινά χαρακτηριστικά και είναι εν πολλοίς εναρμονισμένη. Ουσιαστικά
διαπραγματεύονται τη θέση που προσφέρουν στο ράφι. Γι' αυτόν τον λόγο
πριν από περίπου ένα χρόνο η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε βαρύ
πρόστιμο 15 εκ. ευρώ στον σύνδεσμο των σούπερ μάρκετ, θεωρώντας ότι
ακολουθούν εναρμονισμένη πρακτική» (Καρακούσης 2006, σελ. Α18).
Το δίπολο διαφήμισης και προώθησης των πωλήσεων είναι από τις
ισχυρότερες

δραστηριότητες

του

«προωθητικού

μίγματος»,

οι

οποίες

συμβάλλουν σημαντικά στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του
μάρκετινγκ στην επιχείρηση. Η όποια ανταγωνιστική σχέση αναπτύσσεται
μεταξύ τους αποτυπώνεται στα ερωτήματα που τίθενται: (ι) ποια είναι η
επικρατούσα; (ιι) τι συμβαίνει στην κατανομή του προϋπολογισμού ανάμεσα
στις δραστηριότητες του «προωθητικού μίγματος»;
Να επισημανθεί ότι την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα — χωρίς να
μειώνεται ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχειρήσεων για την προώθηση
των επώνυμων προϊόντων — διαπιστώνεται μια εσωτερική ανακατανομή των
κονδυλίων που ενισχύει τις δραστηριότητες «της προώθησης των πωλήσεων»
σε βάρος της διαφήμισης. Η κατάσταση αυτή τείνει να πάρει τη μορφή γενικής
τάσης, η οποία εκδηλώνεται με τη μείωση των ποσοστών αύξησης της ετήσιας
διαφημιστικής δαπάνης. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί και στην
κατάσταση που επικρατεί, με τη συγκέντρωση, τις συγχωνεύσεις και την
εμφάνιση των μεγάλων πολυεθνικών αλυσίδων στο λιανικό εμπόριο.
Διεθνώς, τα τελευταία είκοσι χρόνια η προώθηση των πωλήσεων
κερδίζει

όλο

και

μεγαλύτερο

μερίδιο

από

τον

προϋπολογισμό

του

«προωθητικού μίγματος» σε σχέση με τη διαφήμιση. Η μετακίνηση ποσών στον
προϋπολογισμό ενισχύεται από τα δεδομένα που έχουν οι επιχειρήσεις στα
αρχεία τους, τα οποία καταδεικνύουν ότι η «προώθηση των πωλήσεων»
προσφέρει μιαν άμεση αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με τη μακροχρόνια
απόδοση της διαφήμισης.
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1.2.4. Η τακτική της έλξης και ώθησης
Η σύνθεση
«προωθητικού

και η έκταση των επιμέρους δραστηριοτήτων του

μίγματος»,

αλλά

και το

μέγεθος του προϋπολογισμού,

καθορίζονται από την απόφαση της επιχείρησης να επιλέξει την τακτική της
έλξης (Pull) ή της ώθησης (Push) (Lai και Rao 1997). Είναι γεγονός ότι οι
επιχειρήσεις δίνουν διαφορετική βαρύτητα στην έλξη και στην ώθηση, που
εκπορεύεται από το είδος του προϊόντος, τη δομή της αγοράς, τη φιλοσοφία
των υπεύθυνων, τις αντιδράσεις των ανταγωνιστών, αλλά και τα χαρα
κτηριστικά των καταναλωτών.
Όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα (3), η τακτική της έλξης (Pull)
απευθύνεται στους καταναλωτές και δίνει έμφαση στη χρησιμοποίηση της
διαφήμισης και συμπληρωματικά στην προώθηση των πωλήσεων. Στόχος της
είναι να κινήσει το ενδιαφέρον, να διαμορφώσει θετική στάση για το προϊόν
και να πείσει τον καταναλωτή, ώστε να αναζητήσει το προϊόν από τα κανάλια
διανομής. Αντίστοιχα, οι ενδιάμεσοι (π.χ., κατάστημα λιανικού εμπορίου) θα
παραγγείλουν το προϊόν από τον βιομήχανο, για να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις των καταναλωτών (Kotler et al. 2002).

Εικόνα 2 - Έλξη και ώθηση
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Η έλξη ανταποκρίνεται περισσότερο σε περιπτώσεις όπως όταν ο
βαθμός εμπιστοσύνης ή προσήλωσης για το προϊόν είναι υψηλός, όταν οι
καταναλωτές μπορούν να εντοπίσουν τις διαφορές των επώνυμων προϊόντων
και όταν το επιλέγουν πριν από την επίσκεψη στο κατάστημα.
Η τακτική της ώθησης (Push) εστιάζεται κυρίως στα κανάλια διανομής
και περιλαμβάνει δραστηριότητες της λειτουργίας του μάρκετινγκ, οι οποίες
ξεκινούν από τον βιομήχανο και απευθύνονται προς τους ενδιάμεσους και
τους τελικούς καταναλωτές. Έμφαση δίνεται στην προώθηση των πωλήσεων
και υποστηρικτικά στην προσωπική πώληση. Στόχος της είναι να πειστούν οι
ενδιάμεσοι να υιοθετήσουν το προϊόν και να το προωθήσουν στον τελικό
καταναλωτή. Η τακτική αυτή μπορεί να εφαρμόζεται σε διάφορες περιπτώσεις,
όπως στο

εισαγωγικό στάδιο

ενός νέου προϊόντος,

όταν ο βαθμός

εμπιστοσύνης ή προσήλωσης προς το προϊόν (Brand Loyalty) είναι χαμηλός,
όταν η αγορά του προϊόντος γίνεται μέσα στο κατάστημα, όταν η διαδικασία
λήψης απόφασης είναι περισσότερο συναισθηματική και λιγότερο λογική και
όταν τα ευεργετήματα από τη χρήση του προϊόντος έχουν γίνει κατανοητά
από τον καταναλωτή.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έλξη και η ώθηση, παρόλη τη
διαφορετικότητα ως προς την προσέγγιση, την προτεραιότητα και τους
επιδιωκόμενους στόχους, δεν είναι κατ' ανάγκην ανταγωνιστικές και μεταξύ
τους αποκλειόμενες ενέργειες. Είναι δυνατόν, ορισμένες φορές, να επιλέγεται
και να προκρίνεται η μία σε βάρος της άλλης. Είναι όμως σοβαρό λάθος — στο
πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής μάρκετινγκ — να μην χρησιμοποιούνται
παράλληλα και συμπληρωματικά από την επιχείρηση. Διαφορετικά, χάνεται η
δυνατότητα να καρπωθεί η επιχείρηση τα θετικά αποτελέσματα από την
πολλαπλασιαστική διαδικασία.
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Κεφάλαιο Δεύτερο
2. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
2.1.

Κατηγορίες Μέσων Επικοινωνίας και τα χαρακτηριστικά

τους

Κάθε επιχείρηση, στην προσπάθεια της για την ολοκλήρωση του
διαφημιστικού προγράμματος, αξιολογεί και επιλέγει μέσα επικοινωνίας,
λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς και ειδικούς παράγοντες που καθορίζουν
το πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι αποφάσεις στο συγκεκριμένο θέμα.
Παράλληλα, τα ίδια τα μέσα επικοινωνίας, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους, τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα τους, αποτελούν στοιχεία που
προσδιορίζουν, ως ένα βαθμό (μικρότερο ή μεγαλύτερο), την κατεύθυνση στη
λήψη των αποφάσεων. Η επιχείρηση σπανίως επιλέγει ένα και μοναδικό μέσο
για την προβολή του διαφημιστικού μηνύματος. Συνήθως, χρησιμοποιεί
συνδυασμό περισσότερων μέσων, που δρουν συμπληρωματικά, με στόχο τη
μεγιστοποίηση του αποτελέσματος, δηλαδή τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή με
δεδομένο το χρηματικό ποσό που διατίθεται για την αγορά χώρου και χρόνου.
Στην περίπτωση αυτή επιλέγει το κυρίαρχο κάθε φορά μέσο, δηλαδή
εκείνο στο οποίο επικεντρώνει τις προσπάθειες της και υποστηρικτικά
αξιοποιεί και τα υπόλοιπα.
Οι κυριότερες κατηγορίες μέσων είναι οι εφημερίδες, τα περιοδικά, το
ραδιόφωνο, η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, η διαφήμιση σε εξωτερικούς
χώρους,

στα

μεταφορικά

μέσα,

η

άμεση

διαφήμιση

(διαμέσου

του

ταχυδρομείου ή παράδοσης του διαφημιστικού υλικού από σπίτι σε σπίτι), η
διαφήμιση στον χώρο πώλησης του προϊόντος, η διαφήμιση στο διαδίκτυο και
τα «ατμοσφαιρικά μέσα». Διακρίνονται, επίσης, και με βάση τον τρόπο που
επιλέγονται από τον διαφημιζόμενο, δηλαδή ως μέσα αγοράς χρόνου, στα
οποία συγκαταλέγονται εκείνα που εκπέμπουν, όπως το ραδιόφωνο και η
τηλεόραση, και ως μέσα αγοράς χώρου, στα οποία συγκαταλέγονται τα
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έντυπα, όπως εφημερίδες, περιοδικά κλπ. Ο χρόνος που διατίθεται για
εκπομπή καθημερινά είναι καθορισμένος. Αγοράζεται με μονάδα υπολογισμού
τα 10 δευτερόλεπτα και η διάρκεια κυμαίνεται από 10 έως 60 δευτερόλεπτα σε
διαφορετικές ώρες την ημέρα και με διαφορετική τιμή χρέωσης. Ο χώρος στα
έντυπα αγοράζεται με μονάδα υπολογισμού συνήθως το εκατοστόμετρο ( ^ )
και τη στήλη ή το μέγεθος της σελίδας του περιοδικού, τη χρήση χρωμάτων και
τη θέση της· π.χ., διαφήμιση 1/4, 1/2,
ολόκληρης

σελίδας,

εξώφυλλο,

ασπρόμαυρη ή πολύχρωμη.

2.2.

Οι Εφημερίδες

Παρουσιάζουν μεγάλη κυκλοφορίααναγνωσιμότητα.
δυνατότητα

Παρέχεται

στο

η

διαφημιστικό

μήνυμα να διαβάζεται από ένα ευρύ
αναγνωστικό κοινό. Αν η έκδοση
τους είναι καθημερινή, παρέχουν τις
προϋποθέσεις για μια εντατική και
παρατεταμένη

παρουσίαση

της

διαφήμισης. Ενώ εμφανίζουν υψηλή
«δυνητική
μπορεί

να

αξία»

προβολής,

υποστηριχτεί

ότι

δεν
η

«πραγματική αξία» προβολής είναι
ανάλογη. Δεν προσφέρουν μεγάλη
επιλεκτικότητα

του

αναγνωστικού

κοινού, ώστε να χρησιμοποιούνται για την αγορά-στόχο της επιχείρησης. Η
μόνη δυνατότητα επιλεκτικότητας είναι ως προς τη μεταβλητή γεωγραφική
περιοχή, π.χ., μια τοπική εφημερίδα που απευθύνεται στο τοπικό αναγνωστικό
κοινό.
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Η ανάγνωση των εφημερίδων αποτελεί καθημερινή συνήθεια για πολλά
άτομα, που συγκαταλέγονται στους πιθανούς καταναλωτές των προϊόντων
της επιχείρησης. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων μπορεί να προβληθεί από τις
εφημερίδες. Οι εφημερίδες διακρίνονται σε εθνικές-τοπικές, πρωινές απογευματινές, καθημερινές-εβδομαδιαίες, γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος
(π.χ., αθλητικές, οικονομικές). Παρουσιάζουν ευελιξία ως προς την επιλογή του
χρόνου εμφάνισης της διαφήμισης, δηλαδή γίνονται δεκτές ακόμη και λίγες
ώρες πριν από την έκδοση τους, αλλά και ως προς το μέγεθος του χώρου που
μπορεί να αγοράσει ο διαφημιζόμενος. Αποτελούν ένα σχετικά φθηνό μέσο, με
διάρκεια ζωής του διαφημιστικού μηνύματος που ποικίλλει (εφημερίδες
καθημερινές και εβδομαδιαίες). Οι διαφημίσεις στο συγκεκριμένο

μέσο

αξιοποιούν την οπτική παρουσίαση, με σχετικά μικρές, όμως, δυνατότητες
ανατύπωσης χρωμάτων.
Οι

εφημερίδες

τα

τελευταία

χρόνια

αντιμετωπίζουν

έντονο

ανταγωνισμό από τα περιοδικά και τον ηλεκτρονικό τύπο. Για να συνεχίσουν
να υπάρχουν και στο μέλλον θα πρέπει α) να καλύπτουν διεξοδικά τα εθνικά
και τα διεθνή θέματα, β) να δίνουν και την ανάλογη προσοχή σε θέματα που
ενδιαφέρουν την τοπική κοινωνία και γ) να παρακολουθούν τα νέα συμβάντα
και τις νέες «ιστορίες» και να συνεχίζουν την κάλυψη τους.

2.3.

Τα περιοδικά

Διακρίνονται σε γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος και, ως προς τον
χρόνο έκδοσης τους, σε εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερα, μηνιαία, διμηνιαία,
τριμηνιαία και εξαμηνιαία. Το κόστος διαφήμισης στα περιοδικά καθορίζεται
ανάλογα με:
α) Τη θέση της. Οπισθόφυλλο και εξώφυλλο παρουσιάζουν υψηλότερη
αναγνωσιμότητα, οπότε είναι ακριβότερα, και ακολουθούν οι εσωτερικές
σελίδες δεξιού χεριού.
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β) Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται. Η σταθερή τιμή καθορίζεται με
βάση τη χρήση δύο χρωμάτων (άσπρο-μαύρο). Η πολύχρωμη διαφήμιση, π.χ.,
τετράχρωμη, είναι ακριβότερη.
γ) Το μέγεθος, αφού π.χ., η διαφήμιση που καλύπτει όλη τη σελίδα και
τα περιθώρια (Bleed Pages) είναι ακριβότερη κατά 10% έως 20%.
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τα περιοδικά προσφέρουν έκπτωση στο
κόστος της διαφήμισης, όπως:
α) Όταν το διαφημιζόμενο
προϊόν εμφανίζεται σε όλες τις
περιοδικές

εκδόσεις

ενός

εκδοτικού οργανισμού.
β) Όταν το διαφημιζόμενο
προϊόν συμφωνείται από πριν να
έχει έναν αριθμό προβολών στο
περιοδικό (υψηλή συχνότητα).
γ) Όταν συμφωνείται από
πριν ο συνολικός χώρος που θα
καταλάβει

η

διαφήμιση

του

προϊόντος στο περιοδικό για ένα
χρονικό διάστημα.
Τα περιοδικά, σε σχέση με
τα άλλα μέσα, εμφανίζουν ποιο
τικά

στοιχεία,

π.χ.,

«γόητρο»,

«κλίμα», σε μεγαλύτερο βαθμό. Τα
ειδικού ενδιαφέροντος περιοδικά έχουν μεγάλη επιλεκτικότητα αναγνωστών,
έτσι ώστε να μπορεί η επιχείρηση να τα χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσει την
αγορά-στόχο.
Εμφανίζουν

καλύτερες

δυνατότητες

στη

χρήση

χρωμάτων

και

γενικότερα στην εκτύπωση, ενώ αντίθετα έχουν υψηλότερο κόστος. Το
διαφημιστικό μήνυμα στα περιοδικά έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις
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εφημερίδες. Δεν εμφανίζουν, ωστόσο, ευελιξία ως προς την επιλογή του χρόνου
προβολής της διαφήμισης.

2.4.

Η τηλεόραση

Η τηλεόραση αποτελείτο ισχυρότερο και δημοφιλέστερο μέσο για την
εκπομπή του διαφημιστικού μηνύματος. Το μεγαλύτερο κομμάτι της ετήσιας
διαφημιστικής δαπάνης, διεθνώς και στην Ελλάδα, απορροφάται από την
τηλεόραση. Για αυτόν τον λόγο, για τον προγραμματισμό της προβολής του
διαφημιστικού

μηνύματος,

την

αξιολόγηση

του

και τη

μέτρηση

της

ακροαματικότητας χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι. Ο Roth (1969), στο
κλασικό

του

βιβλίο,

τους

αναλύει προσφέροντας

και

τα

αντίστοιχα

παραδείγματα. Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότεροι όροι:
1. Διείσδυση (Penetration). Ξεκινώντας με υποθετικό «πληθυσμό» 100
οικογενειών, διαπιστώνεται, για παράδειγμα, ότι 97 στις 100 έχουν συσκευή
τηλεόρασης. Η διείσδυση είναι 97/100 = 97%.
2. Περιοχή κάλυψης (Coverage Area). Αν ένα «κανάλι» (σταθμός) καλύπει
80 οικογένειες, τότε η περιοχή κάλυψης είναι 80/97 = 82%.
3. Χρήση της τηλεόρασης (Sets-in-Use). Όταν στο χρονικό διάστημα 9
10 μ.μ., 60 οικογένειες από αυτές που κατέχουν συσκευή τηλεόρασης
παρακολουθούν ένα πρόγραμμα, τότε η χρήση της τηλεόρασης είναι 60/97 =
62%.
4. Ακροαματικότητα (Rating). Όταν στο χρονικό διάστημα 9-10 μ.μ., 20
οικογένειες,

που

κατέχουν

συσκευή

τηλεόρασης,

παρακολουθούν

ένα

συγκεκριμένο πρόγραμμα, τότε η ακροαματικότητα είναι 20/97 = 22%.
5. Κατανομή ακροατών-θεατών (Share of Audience). Στο χρονικό
διάοτημα

9-10

μ.μ.,

20

οικογένειες

παρακολουθούν

το

συγκεκριμένο

πρόγραμμα, ενώ 60 οικογένειες βλέπουν τηλεόραση. Η κατανομή των θεατών ακροατών είναι 20/60 = 33%.
Στην Ελλάδα η κατοχή συσκευών έχει φτάσει εδώ και δύο δεκαετίες σε
επίπεδα κορεσμού. Υπάρχουν 3 εκατομμύρια συσκευές τηλεόρασης και σχεδόν
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το σύνολο του ενήλικου πληθυσμού της χώρας μπορεί να προσεγγιστεί από
την τηλεόραση. Το 1989 υπήρχαν 195 συσκευές τηλεόρασης ανά 1000 άτομα,
ενώ το 1995 205 συσκευές ανά 1000 άτομα (αύξηση της τάξης του 5,1%).
Όσον αφορά στη μέτρηση της ακροαματικότητας-αναγνωσιμότητας
και τη συσχέτιση τους με κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά δεδομένα,
μπορεί να υποστηριχτεί ότι υπάρχουν ελλείψεις και χρονική υστέρηση τόσο ως
προς την ποσότητα, ήτοι τους ερευνώμενους παράγοντες, όσο και ως προς την
ποιότητα τους.
Η μεγάλη επίδραση της τηλεόρασης βρίσκεται στο ότι αξιοποιεί και
χρησιμοποιεί συντονισμένα ήχο, κίνηση, χρώμα και εικόνα, επιδεικνύει τα
προτερήματα του προϊόντος μέσα στο σπίτι, στο οικογενειακό ακροατήριο και
σε ανάλογη ατμόσφαιρα. Οι προϋποθέσεις αυτές κάνουν πιο αποτελεσματική
την εκπομπή του διαφημιστικού μηνύματος μέσα από την τηλεόραση. Η
τηλεόραση παρουσιάζει μεγάλη κάλυψη, ενώ θεωρείται ακριβό μέσο για την
αγορά χρόνου. Ακόμη και το κόστος παραγωγής της διαφήμισης για την
τηλεόραση είναι υψηλό, ιδιαίτερα όταν για την προβολή του προϊόντος
χρησιμοποιεί επώνυμα πρόσωπα, π.χ., ηθοποιούς ή αθλητές. Το σχετικό, όμως,
κόστος δεν θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, δηλαδή όταν αυτό συσχετίζεται με τον
αριθμό των ακροατών που παρακολουθούν ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση.
Η διάρκεια ζωής του διαφημιστικού μηνύματος είναι πολύ μικρή. Η τηλεόραση
παρουσιάζει χαμηλή

επιλεκτικότητα

σε σχέση

με το

κοινό που την

παρακολουθεί. Δεν είναι το κατάλληλο μέσο για να προσεγγίσουμε τους
πιθανούς καταναλωτές μιας ειδικής αγοράς-στόχου. Ενδείκνυται για την
προβολή προϊόντων μαζικής κατανάλωσης. Τέλος, .περιορισμένη είναι και η
ευελιξία της τηλεόρασης όσον αφορά στον χρονικό προσδιορισμό και την
κατανομή του διαφημιστικού μηνύματος στις ζώνες ακροαματικότητας.

2.5.

Το Ραδιόφωνο

Στην Ελλάδα η κατοχή ραδιοφώνων έχει φτάσει τα 3 εκατομμύρια
συσκευές. Το ραδιόφωνο αποτελεί μιαν αγορά με σημαντικές αλλαγές όσον

31

αφορά στον αριθμό και στην ποικιλία των σταθμών που εκπέμπουν στην
περιοχή της πρωτεύουσας, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Τα
τελευταία χρόνια έχει ανέβει

σημαντικά

η ακροαματικότητα του.

Το

ραδιόφωνο εκπέμπει σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα. Δεν εμφανίζει
προβλήματα προσφοράς «χρόνου», αλλά ούτε και στον χρονικό καθορισμό
του διαφημιστικού μηνύματος.
Γενικά, το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο με χαμηλό κόστος, σχετικά με την
αγορά «χρόνου» του διαφημιστικού μηνύματος, αλλά και με την παραγωγή
του. Εμφανίζει μεγάλη ευελιξία ως προς τις προθεσμίες και την επιλογή χρόνου,
αλλά και χρονική ακρίβεια της παρουσίασης του μηνύματος. Το ραδιόφωνο
έχει υψηλή επιλεκτικότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσεγγίσει τους
πιθανούς

καταναλωτές

της

αγοράς-στόχου.

Είναι

χρήσιμο

μέσο

για

συμπληρωματική χρήση και για την επίτευξη της «επαναληπτικότητας».
Αξιοποιεί ήχο και μουσική. Είναι το κατάλληλο μέσο για να προσεγγίσει τους
ακροατές έξω από το σπίτι, το καλοκαίρι στις διακοπές, αλλά και τους νέους
που ακούν περισσότερο ραδιόφωνο απ' ό,τι βλέπουν τηλεόραση. Ωστόσο, εμ
φανίζει μικρή ακροαματικότητα, πολύ μικρή διάρκεια ζωής για το μήνυμα και
πιθανότητα εύκολης απώλειας του ακροατηρίου με την αλλαγή του σταθμού.

2.6.

Ο Κινηματογράφος

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 στην Ελλάδα, στα μεγάλα αστικά
κέντρα, υπήρξε ένα σημαντικό μέσο προβολής για το διαφημιστικό μήνυμα. Με
τη μαζική, όμως, εξάπλωση της τηλεόρασης και τον έντονο ανταγωνισμό της,
έχασε ένα μεγάλο μέρος από το ειδικό του βάρος. Από το 1995 έως και σήμερα
(2008) εμφανίζεται μια έντονη ανάστροφη τάση των προτιμήσεων του κοινού.
Ο κόσμος επιστρέφει και επισκέπτεται μαζικά τις κινηματογραφικές αίθουσες.
Δημιουργούνται νέες αίθουσες με ποιοτικές προδιαγραφές και εμφανίζονται
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ειδικοί χώροι προβολών με πολλαπλές αίθουσες. Ο κινηματογράφος βιώνει μια
παρατεταμένη άνοιξη.
Συνδυάζει ήχο, χρώμα, κίνηση και μεγάλο μέγεθος οθόνης, στοιχεία που
υποβοηθούν την αποτελεσματική προβολή. Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά
για τη διαφημιστική εκστρατεία αρκετών προϊόντων και ειδικότερα εκείνων
που η διαφήμιση τους απαγορεύεται από την τηλεόραση, π.χ., τσιγάρα. Είναι
μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση πιθανών κατανα
λωτών νεαρής ηλικίας, αλλά δεν υπάρχει ένα σταθερό κοινό στο οποίο
προβάλλεται το διαφημιστικό μήνυμα. Η προσέλευση του κοινού εξαρτάται
κυρίως από την ταινία που προβάλλεται και κατά δεύτερο λόγο από τη
χρονική περίοδο, π.χ., εποχή (χειμώνας, καλοκαίρι) ή ημέρα εβδομάδας.
Στη δεκαετία που διανύουμε ο κινηματογράφος δεν αποτελεί μόνο το
μέρος όπου μπορεί κάποιος να δει μια ταινία, αλλά τον πόλο έλξης σ' ένα
ευρύτερο κέντρο αναψυχής και διασκέδασης. Π.χ., συγκροτήματα πολλών
κινηματογραφικών

αιθουσών

(Multiplex)

με

πολλαπλές

παράλληλες

δραστηριότητες, όπως εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα, γυμναστήρια κ.ά. Η
επίσκεψη στον κινηματογράφο με τους φίλους ή την οικογένεια είναι μια
κοινωνική

εκδήλωση που προδιαθέτει τον

θεατή για

την

επικείμενη

διασκέδαση και τον καθιστά θετικό απέναντι και στα διαφημιστικά μηνύματα.
Έρευνα που

πραγματοποιήθηκε

στις

Η.ΠΑ.

σε νεαρούς

θεατές

κινηματογράφου έδειξε ότι τα 2/3 από αυτούς δεν ενοχλούνται από τις
εκπεμπόμενες διαφημίσεις πριν από την έναρξη του προγράμματος και κατά τη
διάρκεια του διαλείμματος. Οι θεατές (άνδρες και γυναίκες περίπου στο ίδιο
ποσοστό) που επισκέπτονται συχνά τις κινηματογραφικές αίθουσες έχουν
υψηλότερο επίπεδο αποδοχής των διαφημιστικών μηνυμάτων. Οι θεατές στον
κινηματογράφο απολαμβάνουν το πρόγραμμα, και δεν έχουν τηλεχειριστήριο
για να αλλάζουν κανάλι όταν εμφανίζονται οι διαφημίσεις. Η κινηματογραφική
αίθουσα είναι επιλογή του θεατή και οι υπεύθυνοι γνωρίζουν ότι έχουν την
προσοχή του όταν εκπέμπονται τα διαφημιστικά μηνύματα. Οι διαφημίσεις
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στον κινηματογράφο είναι περισσότερο αποδεκτές από εκείνες στο διαδίκτυο
(ΛΓάΐέΓοπ 2003).
Οι κινηματογραφικές αίθουσες προσελκύουν μεγάλο αριθμό θεατών. Το
2002 σε παγκόσμιο επίπεδο δαπανήθηκαν 800 δισεκατομμύρια δολάρια για τη
διαφήμιση στον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος αποτελεί σχετικά φθηνό
«μέσο» και απευθύνεται σε εστιασμένο ακροατήριο.

2.7.

Διαφήμιση στους εξωτερικούς χώρους

Κυριότερες κατηγορίες είναι οι αφίσες, οι διαφημιστικές πινακίδες και οι
φωτεινές επιγραφές. Παρουσιάζουν
σχετικά υψηλή «κυκλοφορία». Αυτή
καθορίζεται συμβατικά από τα μισά
αυτοκίνητα και τους μισούς πεζούς
που περνούν από το σημείο όπου
εκτίθενται οι διαφημίσεις. Για αυτόν
τον λόγο επιλέγονται σημεία που
έχουν

μεγάλη

κεντρικές

κίνηση,

αρτηρίες,

π.χ.,
σε

σε

πολυ

σύχναστους δρόμους, στο εμπορικό
κέντρο μεγάλων πόλεων και στους
μεγάλους

αυτοκινητοδρόμους.

Η

χρονική διάρκεια μιας τέτοιας διαφήμισης είναι συνήθως δύο εβδομάδες. Το
διαφημιστικό μήνυμα παρουσιάζει μεγάλη διάρκεια ζωής, αλλά η δυνατότητα
για συγκέντρωση της προσοχής είναι μικρή, γιατί οι πιθανοί καταναλωτές
περνούν από τα διάφορα σημεία βιαστικά. Το περιεχόμενο τους πρέπει να είναι
συμπυκνωμένο και πολύ σύντομο και να βασίζεται στην αναγνώριση του
προϊόντος, το μήνυμα να έχει την έκταση μιας επικεφαλίδας και η οπτική απει
κόνιση να είναι έντονη.
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2.8.

Διαφήμιση στα μεταφορικά μέσα

Αυτή περιλαμβάνει διαφημίσεις σε αφίσες και διαφημιστικές πινακίδες
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέρος του μεταφορικού μέσου. Κριτήριο
επιλογής του μεταφορικού μέσου είναι ο αριθμός των επιβατών που
εξυπηρετεί. Το μέσο αυτό εμφανίζει επιλεκτικότητα σε σχέση με τη γεωγραφική
περιοχή, έχει χαμηλό κόστος, αλλά περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα,
όπου

υπάρχουν

αστικές

συγκοινωνίες.

Δεν

υπάρχουν όμως εμπειρικά δεδομένα για την
αποτελεσματικότητα προβολής του διαφημιστι
κού μηνύματος από αυτό το μέσο.

2.9.

Άμεση διαφήμιση

Περιλαμβάνει:
1. Τη διαφήμιση με τη χρήση του ταχυδρομείου. Αποστέλλονται στους
πιθανούς καταναλωτές διαφημιστικά έντυπα με πληροφοριακό υλικό για το
προϊόν.
2. Τη διαφήμιση με τις ταχυδρομικές παραγγελίες. Μαζί με την προβολή
του μηνύματος για τις ιδιότητες, τις χρήσεις και τα πλεονεκτήματα του
προϊόντος, υπάρχει και η παραγγελία, που κύριος στόχος της είναι να
παρακινηθεί ο καταναλωτής να τη συμπληρώσει, για να του αποσταλεί το
προϊόν.
3. Η άμεση διαφήμιση χωρίς τη μεσολάβηση του ταχυδρομείου. Τα
διαφημιστικά έντυπα παραδίδονται στους δυνητικούς καταναλωτές στο σπίτι,
στους τόπους δουλειάς, στα καταστήματα. Η άμεση διαφήμιση παρουσιάζει
επιλεκτικότητα,

έχει

σχετικά

χαμηλό

κόστος

και

χρησιμοποιείται

συμπληρωματικά στην προώθηση του προϊόντος.

2.10.

Διαφήμιση στον χώρο πώλησης του προϊόντος

Οι εκθέσεις των προϊόντων σε ειδικές προθήκες μέσα στο κατάστημα
συνήθως πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και νεωτερισμών έχουν

35

σκοπό την άμεση πώληση, διαμέσου της προσέλκυσης της προσοχής του
πιθανού καταναλωτή. Μερικές φορές τα προϊόντα που προβάλλονται με αυτόν
τον τρόπο πουλιούνται με ειδικές εκπτώσεις, προσφορές, παροχή δώρων ή και
δειγμάτων.

2.11.

Ατμοσφαιρικά μέσα

Ατμοσφαιρικό «μέσο» χαρακτηρίζεται κάθε «όχημα» που φιλοξενεί το
διαφημιστικό μήνυμα και δεν ανήκει στα γνωστά είδη διαφήμισης στους
εξωτερικούς χώρους.

Π.χ.,

η πίσω όψη

αποδείξεων,

εισιτηρίων

(από

εκδηλώσεις ή ποδοσφαιρικούς αγώνες), λαχείων, ζωγραφισμένα βαγόνια
τραίνου, μετρό, λεωφορεία και ταξί, αερόστατα, η βάση στα μπουκάλια μπύρας
ή άλλων αλκοολούχων ποτών και αναψυκτικών, η προβολή τεράστιων
εικόνων στους πλευρικούς τοίχους κτιρίων και το "graffiti" σε τοίχους ή άλλες
επιφάνειες κ.ά. Η ονομασία ενδεχομένως να προέρχεται από την περίοδο
ακμής της ατμοσφαιρικής μουσικής (Ambient Music), είδος με χαρακτηριστικά
ηλεκτρονικής μουσικής που δημιουργεί ανάλογη διάθεση ή ατμόσφαιρα.

2.12.

Η ταχύτητα των αλλαγών

Ολοκληρώνοντας την ενότητα, θα ήταν σκόπιμο να γίνει μνεία στην
ταχύτητα των αλλαγών και στις επιπτώσεις στην ανάπτυξη των νέων μέσων
που

οφείλονται

στις

τεχνολογικές

εξελίξεις.

Οι

νέες

τεχνολογίες

ενσωματώνονται στα υπάρχοντα μέσα ή δημιουργούν νέα και γρήγορα ή από
την άλλη απαξιώνουν κάποια άλλα μέσα, όπως π.χ., την κασέτα, το "Video" και
το CDR. Η δορυφορική, η καλωδιακή τηλεόραση, η δυνατότητα παρακολούθη
σης τηλεόρασης και ραδιοφώνου από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η
δυνατότητα παρακολούθησης ταυτόχρονα περισσότερων καναλιών από μια
συσκευή τηλεόρασης με τη χρήση επιμέρους οθονών, η δυνατότητα της
τηλεόρασης να συνδέεται και με άλλα μέσα επικοινωνίας, η εμφάνιση της
ψηφιακής τηλεόρασης, η νέα γενιά μέσων της τηλεματικής, αποτελούν μέρος
μόνο από το τεχνολογικό παρόν της καθημερινότητας μας.
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Οι αλλαγές και οι διαφοροποιήσεις στα μέσα επικοινωνίας αναμφίβολα
θα έχουν ευρύτερες κοινωνιολογικές επιπτώσεις, παράλληλα όμως θα με
ταβάλουν τον τρόπο με τον οποίο θα προβάλλεται το διαφημιστικό μήνυμα. Οι
πιθανοί καταναλωτές δεν θα είναι πια μαζεμένοι στο σπίτι γύρω από την
τηλεόραση ή θα διαβάζουν εφημερίδα και περιοδικά, αλλά ο καθένας,
απομονωμένος στον χώρο του, θα παρακολουθεί τα προγράμματα της
αρεσκείας του.

unâpxouv

Ελλάδα

fa θέλω

όλα

"iSSfofMystery

vodafone
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Κεφάλαιο Τρίτο
3.

Εφαρμογή και υλοποίηση της δημιουργικής ιδέας

3.1. Εισαγωγή

Στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα του «μη τιμολογιακού
ανταγωνισμού»

(Non

Price

Competition)

η

διαφήμιση

είναι

ίσως

ο

σημαντικότερος παράγοντας διαφοροποίησης ανάμεσα σε προϊόντα που
ικανοποιούν την ίδια ανάγκη με παρόμοιο τρόπο. Με χαρακτηριστικό τρόπο ο
πρόεδρος της ένωσης ζυθοποιών Αγγλίας περιγράφει τη συμβολή της
διαφήμισης

στη

διαφοροποίηση

των

προϊόντων:

υπάρχουν

πολλές

ανταγωνιστικές επώνυμες μπύρες οι οποίες στην κυριολεξία είναι ομοειδείς σε
σχέση με τη γεύση, το χρώμα και την περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Μετά την
κατανάλωση ενός λίτρου ούτε ο ειδικός δοκιμαστής δεν είναι σε θέση να τις
διακρίνει. Έτσι, στην πραγματικότητα ο καταναλωτής πίνει διαφήμιση και η
διαφήμιση είναι το επώνυμο προϊόν.
Η διαφήμιση χτίζει την εικόνα, προσδίδει ταυτότητα στο προϊόν και το
κάνει να ξεχωρίζει από τα ανταγωνιστικά. Διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για
να

ανταποκρίνεται

στις

προτιμήσεις

του

δυνητικού

καταναλωτή,

Χρησιμοποιώντας στην ανάπτυξη του μηνύματος προσδιοριστικά επίθετα,
ρήματα και ουσιαστικά συνδέει το προϊόν με ιδιότητες και χαρακτηριστικά.
Όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του επιβατηγού αυτοκινήτου το όνομα
"Vw" είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία,ποιότητα.
Η εφαρμογή και
η

υλοποίηση-εκτέλεση

(Execution)

της

μιουργικής

ιδέας

τελική

δη
σε

μορφή

διαφήμισης επιχειρούν
να

απαντήσουν

στις
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προκλήσεις που τίθενται από τη δομή της αγοράς και τη μορφή του
ανταγωνισμού. Η απάντηση συγκεκριμενοποιείται στον τρόπο με τον οποίο
αναπτύσσεται το διαφημιστικό μήνυμα. Εστιάζεται στο πώς η δημιουργική ιδέα
που έχει επιλεγεί θα παρουσιαστεί στη διαφήμιση. Αναφέρεται στους
συγκεκριμένους τρόπους οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό του
μηνύματος. Ασχολείται με την εξεύρεση των προσεγγίσεων για τον πετυχημένο
συνδυασμό εικόνων και λέξεων που υλοποιούν τη δημιουργική ιδέα. Ο Mayer
(1958) ανέφερε ότι ο Bernbach, ιδρυτής του γραφείου "Doyle Dane, Bernbach" κι
ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της σημασίας της υλοποίησηςεκτέλεσης της δημιουργικής ιδέας, τόνιζε: η υλοποίηση-εκτέλεση μπορεί να
αποτελέσει το περιεχόμενο της διαφήμισης. Είναι εξίσου σημαντικό αυτό το
στάδιο, όσο και εκείνο που αναφέρεται στο τι θα πεις στη διαφήμιση.
Ένα διαφημιστικό μήνυμα μπορεί να υλοποιηθεί με διάφορους τρόπους.
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι εναλλακτικές προσεγγίσεις
στην εκτέλεση της δημιουργικής ιδέας.

3.2. Η επιλογή της διαφημιστικής έκκλησης στην εφαρμογή της
δημιουργικής ιδέας

Η εφαρμογή της δημιουργικής ιδέας αναφέρεται στην επιλογή της
συγκεκριμένης «διαφημιστικής έκκλησης» για να είναι σε θέση να υλοποιηθεί η
διαφήμιση. Ανάλογα με τους διαφημιστικούς στόχους που έχουν τεθεί, επιλέγο
νται εκείνες οι «εκκλήσεις» που θα παρέχουν τη δυνατότητα στη δημιουργική
ιδέα, ως διαφήμιση πια στο στάδιο της υλοποίησης-εκτέλεσης (Execution), να
προσελκύσει την προσοχή του δυνητικού καταναλωτή, ώστε αυτός να
διαμορφώσει θετική στάση, να επηρεάσει τα συναισθήματα του, να τον
συγκινήσει και να τον πείσει να δοκιμάσει το προϊόν.
Η διαφημιστική «έκκληση» αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο
παρουσιάζεται η δημιουργική ιδέα και προσδιορίζεται από τον τρόπο
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εκτέλεσης της. Η έκκληση και η εκτέλεση είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Μια
έκκληση μπορεί να υλοποιηθεί με διάφορους τρόπους.
Έτσι, πολλές διαφορετικές εκκλήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
βάση για τον τρόπο ανάπτυξης ενός μηνύματος. Για λόγους περισσότερο
παιδευτικούς παρά πρακτικούς, η βασική διάκριση που περιλαμβάνει επιμέρους
κατηγορίες, θεωρείται εκείνη ανάμεσα στην (πληροφοριακή/λογική ) και στη
συγκινησιακή διαφημιστική έκκληση.
Ο καταναλωτής στη διαδικασία λήψης απόφασης για την υιοθέτηση και
την αγορά του προϊόντος υποτίθεται ότι βασίζεται σε λογικά κριτήρια, στην
πληροφόρηση

και σε

επιχειρήματα

σχετικά

με τις

ιδιότητες

και τα

χαρακτηριστικά του, Ωστόσο, στην πραγματικότητα, και πάντοτε μέσα στα
αντικειμενικά όρια που καθορίζονται από το μέγεθος του διαθέσιμου
εισοδήματος, δεν φαίνεται να υιοθετεί αμιγώς το προαναφερθέν υπόδειγμα
λήψης απόφασης για την αγορά του προϊόντος. Αντίθετα, το πώς αισθάνεται
για το προϊόν, πώς προσλαμβάνει την εικόνα του και πώς διαμορφώνεται στο
φαντασιακό του η αίσθηση ότι το συγκεκριμένο προϊόν θα καλύψει τις
ψυχολογικές

και

κοινωνικές

του

ανάγκες,

μπορεί

να

αποδειχθούν

σημαντικότερα κριτήρια επιλογής από τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του.
Η συγκινησιακή έκκληση στην εφαρμογή της δημιουργικής ιδέας είναι
περισσότερο αρεστή στον αποδέκτη και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια κερδίζει
έδαφος

ως

επιλογή

των

διαφημιστικών

γραφείων

έναντι

της

πληροφοριακής/λογικής προσέγγισης.

3.3. Πληροφοριακή / λογική έκκληση στο διαφημιστικό μήνυμα

Η παροχή

επιχειρημάτων,

η πληροφόρηση,

η απόδειξη

όσων

υποστηρίζονται και η χρησιμοποίηση της λογικής αποτελούν προϋποθέσεις για
να πειστεί ο δυνητικός καταναλωτής για την αναγκαιότητα του προϊόντος. Τα
επιχειρήματα λειτουργούν με βάση την υπόθεση ότι υπάρχουν αντικειμενικά
δεδομένα που τα υποστηρίζουν. Όταν αναπτύσσεται πληροφοριακή/λογική
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έκκληση στο διαφημιστικό μήνυμα η προσπάθεια εστιάζεται στο να ωθήσει τον
αποδέκτη να σκεφτεί....

3.4. Διαφήμιση της πληροφόρησης
3.3.1. Πληροφόρηση με εκδοχή γνωστικής ασυνέπειας (Cognitive
Inconsistency)

Μια εκδοχή παρουσίασης της πληροφόρησης είναι να βρίσκεται στην
αντίθετη κατεύθυνση από τις απόψεις και τα «πιστεύω» του στοχευόμενου
ακροατηρίου, ώστε να προσελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον του. Μέχρι
ένα ορισμένο σημείο, το οποίο, όμως, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, η
αντίθεση αυτή λειτουργεί ευεργετικά για την πρόσληψη του μηνύματος. Πέραν
αυτού, η όποια πληροφόρηση απορρίπτεται ως αναξιόπιστη. Π.χ.:
i)

Το μαγνήσιο, το σελήνιο και η βιταμίνη Ε είναι σημαντικά για τη
διατήρηση της καλής υγείας του οργανισμού,

ii)

Το μαγνήσιο, το σελήνιο και η βιταμίνη Ε χαρίζουν υγεία και
περισσότερα χρόνια καλύτερης ζωής.

iii)

Το μαγνήσιο, το σελήνιο και η βιταμίνη Ε χαρίζουν υγεία και σας
πηγαίνουν πολύ μακριά. Θα έχετε στα 110 χρόνια μια καλή και
ευχάριστη ζωή!

3.3.2. Πληροφόρηση με εκδοχή γνωστικής συνέπειας (Cognitive
Consistency)

Μια εκ διαμέτρου αντίθετη εκδοχή παρουσίασης του μηνύματος είναι
εκείνη που υποστηρίζει την ύπαρξη «γνωστικής συνέπειας» ανάμεσα στο
εκπεμπόμενο μήνυμα και τον αποδέκτη. Είναι προτιμητέο η πληροφόρηση που
παρέχεται να είναι σύμφωνη με τις απόψεις, τις προτιμήσεις και τα «πιστεύω»
του. Διαφορετικά, το μήνυμα θα υπονομευθεί από αντεπιχειρήματα που θα
αναπτύξουν οι ενδιαφερόμενοι και θα εξουδετερωθεί ή θα απορριφθεί.
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3.3.3. Μήνυμα που αιτιολογεί την πρόταση αγοράς (Reason why)

Το μήνυμα αυτό παρέχει λόγους για την αναγκαιότητα του προϊόντος
και την αγορά του από τον δυνητικό καταναλωτή. Κομβικό σημείο είναι η
επιλογή των λόγων, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του
στοχευόμενου ακροατηρίου. Γίνεται κατανοητό ότι είναι απαραίτητη η «έρευνα
του μάρκετινγκ», η οποία θα παρέχει το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό για
την ανάπτυξη και την παρουσίαση των «λόγων» στο μήνυμα.
Π.χ.:

«Σας παρέχουμε κίνητρα για άμεση δράση. Σας προσφέρουμε

πέντε βασικούς λόγους για να προτιμήσετε το προϊόν μας. Ακολουθούν οι
λόγοι...»

3.3.4. Μήνυμα σκληρού περιβλήματος (Hard Shell Message)

Το

μήνυμα

αυτό

4 8 % ο ικο νο μ ία στο Λάδι

στηρίζεται στην πληροφόρηση,
έχει επείγοντα χαρακτήρα και
πιέζει τον καταναλωτή να λάβει
γρήγορα

απόφαση.

μηνύματα

αυτά

διαφήμιση

Τα

θυμίζουν

«προώθησης

των

πωλήσεων», που είναι σύντομης

Γιατί n Diva in s DeLonghi είναι η μονή φριτεζα
με περιστρεφόμενο καΛάθι, κεκλιμένο και αποσπώμενο κάδο

χρονικής διάρκειας και άμεσου
αποτελέσματος.
«Ενεργήστε

σήμερα,

τα

αποθέματα εξαντλούνται» ή «Η

■
» -«Μχχραιο η cunvo n 'va pfC vn o ·ο « ω u n V * ·* ο n
ta **χ·< λμμ*
ίο A o n no « ο » <a no νχοΛ 0 m u n o t omaMnaofe «ata fco»* >e n rtrro
ao η\*ι*Λρο n e w Hepetn Odon#» fiaSnc *n»n
tçaabotcmi K tarn·
'<jça U«Oou ΟσαU«oa fm » i/*re»wie ■ q n o a u aM pO*c en Λ*» tm DHongh'

προσφορά θα διαρκέσει δύο
εβδομάδες και είναι σε περιορισμένη ποσότητα. Οι παραγγελίες θα εκτελούνται
με βάση τη σειρά προτεραιότητας»
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3.3.5. Μονόπλευρο μήνυμα (One Sided Message)

Είναι εκείνο που προβάλλει τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα του προϊόντος. Δηλαδή αναφέρεται μόνον στα
θετικά στοιχεία και δεν αφήνει περιθώριο αμφισβήτησης του. Ωστόσο, το
«μονόπλευρο»

μήνυμα

είναι

εκτεθειμένο

αντεπιχειρηματολογίας από τον αποδέκτη

στον

κίνδυνο

της

και την ενεργοποίηση των

αμυντικών μηχανισμών του.

3.3.6. Αμφίπλευρο μήνυμα (Two Sided Message)

Είναι εκείνο, που ενώ τονίζει τα θετικά και ισχυρά στοιχεία του
προϊόντος κάνει και μια αναφορά σε κάποιο αδύνατο σημείο του ή στα θετικά
στοιχεία του

ανταγωνιστή. Αν

και είναι πολύπλοκο

και απαιτούνται

περισσότερες επαναλήψεις του μηνύματος που μεταφράζονται σε υψηλότερο
κόστος, έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο αποτελεσματικό από το μονόπλευρο
μήνυμα (Βλ. Εικόνα 10.3). Διατυπώνονται τα ακόλουθα επιχειρήματα υπέρ της
αξιοποίησης στην εφαρμογή της δημιουργικής ιδέας του «αμφίπλευρου»
μηνύματος:
-

Οι καταναλωτές δεν περιμένουν να «ακούσουν» από τη διαφήμιση
αναφορές σε κάποια αδύνατα σημεία του προϊόντος. Η ενέργεια
αυτή τους ξαφνιάζει, ενώ παράλληλα αυξάνει το ενδιαφέρον τους
και προσελκύει την προσοχή τους στο μήνυμα.

-

Κανένα προϊόν δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα, ενώ το ανταγωνιστικό
του έχει μόνο μειονεκτήματα. Όταν στο μήνυμα διατυπώνεται έστω
και ένα αδύνατο στοιχείο, τότε γίνεται πιο «αντικειμενικό» και
«πειστικό».

-

Μειώνει την πιθανότητα ανάπτυξης από τη μεριά του αποδέκτη
αντεπιχειρημάτων,

όταν

διαπιστώνει
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ότι

δεν

εμφανίζεται

απολυτότητα στη διατύπωση των ιδιοτήτων, της ποιότητας και των
χαρακτηριστικών του διαφημιζόμενου προϊόντος. Αποδέχεται μια
γνωστή, αλλά όχι σημαντική αδυναμία του προϊόντος και αμέσως
μετά εστιάζει το ενδιαφέρον σε σημαντικά και ισχυρά σημείαχαρακτηριστικά του. Π.χ.: «Το προϊόν μας κοστίζει περισσότερο,
αλλά το αξίζει». Παρατίθενται οι λόγοι που τεκμηριώνουν τον
ισχυρισμό:

«Είναι

εύκολο

στη

χρήση,

διαρκεί

περισσότερο,

ικανοποιεί πολλές και διαφορετικές ανάγκες».
-

Αποδέχεται ένα όχι σημαντικό χαρακτηριστικό του ανταγωνιστικού
προϊόντος, ιδιαίτερα όταν αυτό είναι το πρώτο που εμφανίστηκε
στην αγορά. Π.χ.: «Είμαστε η νεότερη γενιά, σεβόμαστε την εμπειρία
και τη γνώση, αλλά κοιτάζουμε στο μέλλον».

-

Όταν ο αποδέκτης στον οποίο απευθύνεται το μήνυμα είναι αρχικά
αντίθετος με την προβαλλόμενη σε αυτό άποψη .

3.3.7. Μήνυμα αναίρεσης (Refutational Message)

Μια μορφή «αμφίπλευρου» μηνύματος είναι το μήνυμα «αναίρεσης» το
οποίο εμφανίζει τα αντεπιχειρήματα μιας θέσης που έχει ήδη παρουσιαστεί
από το ανταγωνιστικό προϊόν και αμέσως καταβάλλεται προσπάθεια αυτά να
εξουδετερωθούν. Τέτοιου είδους μηνύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
περιπτώσεις, όπως:
i.

Όταν η αναίρεση αναφέρεται σε μια διαδεδομένη αρνητική άποψη που
επικρατεί για το διαφημιζόμενο προϊόν,

ii.

Η αναίρεση αναφέρεται σε ισχυρισμό του ανταγωνιστή, ο οποίος
ανατρέπεται με την παρουσίαση συγκεκριμένων δεδομένων,

iii.

Η αναίρεση αναφέρεται στις αρνητικές επιπτώσεις που εμφανίστηκαν
για το διαφημιζόμενο προϊόν ύστερα από ένα πρόσφατο γεγονός.
Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριμένος τρόπος
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ανάπτυξης του μηνύματος είναι αποτελεσματικός, γιατί ανταποκρίνεται
αμέσως στα ενδιαφέροντα του στοχευόμενου ακροατηρίου.

3.3.8. Μήνυμα θετικού πλαισίου

Το πλαίσιο χαρακτηρίζεται θετικό, όταν το περιεχόμενο του μηνύματος
εστιάζεται στο προϊόν, στα χαρακτηριστικά του, στις ιδιότητες του και στα
οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο καταναλωτής αν επιλέξει το συγκεκριμένο
επώνυμο προϊόν. Η επιλογή του θετικού πλαισίου είναι η προσφορότερη λύση
όταν:
-

Η επεξεργασία της πληροφόρησης του μηνύματος από τον α
ποδέκτη είναι εκτεταμένη.
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-

Τα προϊόντα χαρακτηρίζονται

ως «υψηλής

ανάμιξης»

(High

Involvement) από τη μεριά του καταναλωτή,
-

Τα προϊόντα αγοράζονται έπειτα από ώριμη σκέψη και ανάλυση της
παρεχόμενης πληροφόρησης από το μήνυμα.

3.3.9

Μήνυμα αρνητικού πλαισίου

Το πλαίσιο χαρακτηρίζεται αρνητικό, όταν το περιεχόμενο του
μηνύματος επικεντρώνεται στον ανταγωνιστή και υπογραμμίζει τις αρνητικές
συνέπειες που θα έχει ο καταναλωτής αν επιλέξει το ανταγωνιστικό προϊόν. Η
επιλογή του αρνητικού πλαισίου είναι η αποτελεσματικότερη προσέγγιση όταν:
-

Η επεξεργασία της πληροφόρησης του

μηνύματος από τον

αποδέκτη είναι περιορισμένη.
-

Τα

διαφημιζόμενα

προϊόντα

χαρακτηρίζονται

ως

«χαμηλής

ανάμιξης» (Low Involvement).
-

Τα προϊόντα αγοράζονται παρορμητικά.

3.4. Η συγκινησιακή έκκληση στο διαφημιστικό μήνυμα

Η συγκινησιακή προσέγγιση στο μήνυμα αναφέρεται στη διέγερση
συναισθημάτων. Είναι από τις λιγότερο κατανοητές διανοητικές διεργασίες. Ως
συγκίνηση ορίζεται η κατάσταση διέγερσης που εκδηλώνεται ως βιοχημική
δραστηριότητα του

σώματος

και του

εγκεφάλου

και εμφανίζεται

με

διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετική ένταση. Π.χ., η χαρά, η λύπη, ο
θυμός, η αγάπη, η στοργή είναι εκδηλώσεις συγκινησιακής κατάστασης, που
συνοδεύεται από υπερδιέγερση, εφίδρωση, αύξηση σφυγμών κ.ά.
Οι

συγκινήσεις

και

τα

συναισθήματα

εμπεριέχουν

διανοητική

δραστηριότητα, είναι διακριτά και υπάρχουν ανεξάρτητα από τις σκέψεις ή τη
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λογική. Διαμορφώνονται, όμως, από ακολουθία σκέψεων που προκαλούνται
από ερεθίσματα, όπως, π.χ., μιαν ευχάριστη ιστορία, που δημιουργεί μιαν
ανάλογη συγκίνηση, ή ένας ενήλικας που μπορεί να εξακολουθεί να φοβάται το
σκοτάδι, γιατί του θυμίζει ανάλογη κατάσταση της παιδικής ηλικίας, αν και
γνωρίζει ότι δεν υπάρχει γι' αυτό λογική βάση.
Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για τη σύνδεση του «ερεθίσματος» με
το συγκεκριμένο συναίσθημα. Από τη στιγμή που δημιουργείται αυτός ο
σύνδεσμος, η συγκινησιακή κατάσταση εκφράζεται χωρίς την παρέμβαση της
σκέψης και ορισμένες φορές ενάντια στη λογική. Για παράδειγμα, ένα ερέθισμα
που
προέρχεται
από

ένα

φυσικό
φαινόμενο,
όπως

βοή

ή

υπόκωφος
θόρυβος,

που

ακολουθείται
από

σεισμό,

προκαλεί φόβο
και

πανικό.

Κάθε φορά που ακούγεται μια ανάλογη βοή ή ένας υπόκωφος θόρυβος, που
δεν έχει καμία σχέση με τον σεισμό (π.χ., έκρηξη σε νταμάρι), επειδή υπάρχει η
προηγούμενη εμπειρία, προκαλείται στο άτομο ο αντίστοιχος φόβος και πανι
κός.
Τα διαφημιστικά μηνύματα αξιοποιούν τη σύνδεση του ερεθίσματος με
τη συγκεκριμένη αντίδραση, σε μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται ως
«κλασική σύνδεση» π.χ., η διαφήμιση τσιγάρων "Marlboro".
Τα διαφημιστικά γραφεία αξιοποιώντας τις συγκινησιακές εκκλήσεις
εκτιμούν ότι τα διεγειρόμενα από τη διαφήμιση θετικά συναισθήματα θα
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μεταφερθούν στο προϊόν. Ερευνητικά δεδομένα στηρίζουν την άποψη ότι η
θετική διάθεση και η ανάλογη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργούνται
από το εκπεμπόμενο μήνυμα μπορεί να έχουν ευνοϊκές επιπτώσεις στην
αξιολόγηση του προϊόντος από τον αποδέκτη.
Τα

μηνύματα

συγκινησιακής

έκκλησης

παρουσιάζονται

με

διαφορετικούς τρόπους και μπορούν να πάρουν ποικίλες μορφές, όπως
δραματοποιημένη παρουσίαση μιας ιστορίας, αξιοποίηση στερεοτύπων και
μουσικής, έκκληση φόβου, χιούμορ κ.ά. Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική
αναφορά στη συγκινησιακή προσέγγιση, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν
ορισμένες ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε
στο Βέλγιο και αφορούσε το διαφημιστικό μήνυμα της έντυπης διαφήμισης.
Συνοπτικά είναι οι παρακάτω:
-

Κατά τη διάρκεια της συλλογής πληροφοριών και της ταξινόμησης,
παρατηρήθηκε ότι ο υπολογισμός του βαθμού του συγκινησιακού
περιεχομένου μιας διαφήμισης παραμένει ακόμη θέμα κρίσης, παρά
αντικειμενικής αξιολόγησης,

-

Η χρησιμοποίηση της διαφήμισης με έκκληση στο συναίσθημα έχει
αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια σε βάρος της πλη
ροφοριακής διαφήμισης. Οι δύο από τις τρεις διαφημίσεις δεν
περιείχαν καθόλου πληροφόρηση.

-

Έχει μειωθεί σημαντικά η παρεχόμενη πληροφόρηση στη διαφήμιση.

-

Στις συγκινησιακές εκκλήσεις, κυρίαρχο ρόλο έχουν το χιούμορ, η
οικειότητα, η ζεστασιά και ακολουθούν θέματα που αναφέρονται
στον ερωτισμό, στην έκκληση φόβου, στην πρόκληση και στη
νοσταλγία.
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3.4.1. Τα πλεονεκτήματα της συγκινησιακής έκκλησης

Η επιλογή της συγκινησιακής έκκλησης στην εφαρμογή της δημι
ουργικής ιδέας παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα, τα οποία συνοψίζονται
στα ακόλουθα:

-

Συντελεί

στην

ανάπτυξη

ενός ενδιαφέροντος

μηνύματος.

Το

ερέθισμα προκαλεί τη συγκίνηση. Αυτή μπορεί να διαμορφώνεται
από διάφορες καταστάσεις που εμφανίζονται στη διαφήμιση. Έτσι,
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να κινηθεί η προσοχή και το
ενδιαφέρον του αποδέκτη για το συγκεκριμένο διαφημιστικό
μήνυμα.
-

Απαιτεί μικρότερη προσπάθεια να κατανοηθεί το μήνυμα από τον
αποδέκτη. Οι εικόνες, η μουσική, η κίνηση, οι δραστηριότητες που
χρησιμοποιούνται

στην

υλοποίηση

της

διαφήμισης

απαιτούν

μικρότερη «γνωστική» προσπάθεια από τον αποδέκτη για να την
κατανοήσει.
-

Το μήνυμα γίνεται ευκολότερα αποδεκτό, δεν διεγείρει τους
μηχανισμούς άμυνας του αποδέκτη, ούτε δημιουργεί προϋποθέσεις
για την ανάπτυξη αντεπιχειρημάτων. Ιδιαίτερα όταν αυτό α
ναπτύσσεται μ' έναν υπαινικτικό τρόπο, τότε ωθεί τον αποδέκτη
μέσα από το συγκινησιακό κλίμα που αναπτύσσεται να αποδεχθεί
και να υιοθετήσει το προϊόν.

-

Διατηρείται και ανακαλείται στη μνήμη για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.
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3.4.2. Τα μειονεκτήματα της συγκινησιακής έκκλησης

Η συγκινησιακή έκκληση, όπως και κάθε επιλογή στην εφαρμογή της
δημιουργικής ιδέας, δεν στερείται μειονεκτημάτων. Συνοπτικά παρατίθενται:

1.

Η διέγερση της συγκίνησης που δεν συνδέεται αμέσως με το προϊόν

ενδεχομένως να οδηγεί σε αναποτελεσματικό

μήνυμα.

Παράδειγμα οι

διαφημίσεις παγωτών στην Ελλάδα τη θερινή περίοδο, που συνωστίζονται στα
διαφημιστικά διαλείμματα, αξιοποιούν τις συγκινησιακές εκκλήσεις, αλλά
αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Ο κυριότερος λόγος
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν συνέδεαν αμέσως το προϊόν με την «ιστορία»
της διαφήμισης. Ως εκ τούτου, αναγκάστηκαν το τελευταίο πλάνο της
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τηλεοπτικής διαφήμισης να το αφιερώσουν στο όνομα και στο λογότυπο της
εταιρείας.
Εξαίρεση αποτελούν οι διαφημίσεις της "Benetton" που με ξεχωριστό
τρόπο επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Οι διαφημίσεις αυτές φέρουν έντονο φορτίο
(συναισθήματα αλληλεγγύης, εντυπωσιασμού, φόβου, αγάπης κ.ά.) και μόνον
εμμέσως συνδέονται με τα προϊόντα της εταιρείας. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση έχει επιλεγεί η στρατηγική της «κοινωνικής διάχυσης του
μηνύματος». Δηλαδή προτιμά να συζητείται έντονα, θετικά ή αρνητικά, κάθε
διαφήμιση ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους, αντί της άμεσης σύνδεσης του
μηνύματος με το προϊόν. Με κριτήριο την κατεύθυνση που έχει επιλέξει, η
προσπάθεια της κρίνεται ιδιαίτερα πετυχημένη.
2. Η διέγερση της συγκίνησης απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για
να επιτευχθεί, με αποτέλεσμα να εκτρέπει ενδεχόμενα την προσοχή του
αποδέκτη από το μήνυμα.
3. Η «έκκληση» ενός αρνητικού συναισθήματος στο μήνυμα, που
ξεπερνά ορισμένα επίπεδα, προκαλεί στον αποδέκτη δυσαρέσκεια ή τον κάνει
να νιώθει άσχημα. Μια πιθανή αντίδραση του είναι η αγνόηση ή η απόρριψη
του συγκεκριμένου μηνύματος.

3.4.3.

Το

Μήνυμα μαλακού περιβλήματος (Soft-Shell Message)

μήνυμα «μαλακού περιβλήματος» είναι ήπιο

και διακριτικό.

Λειτουργεί εμμέσως και δίνει τη δυνατότητα για πολλές αναγνώσεις, είναι
δηλαδή πολύσημο. Εστιάζει στην έκκληση του θυμικού, στα συναισθήματα,
είναι υπαινικτικό και δημιουργεί θετική στάση του δυνητικού καταναλωτή
απέναντι στο προϊόν. Επιχειρεί να τον προσεταιριστεί με υπαινιγμούς, με την
ατμόσφαιρα που δημιουργεί, ενώ αποφεύγει να δίνει συμβουλές για δράση ή
για αλλαγή συνηθειών του καταναλωτή. Ερευνητικά δεδομένα κατέδειξαν ότι
τα υπαινικτικά συμπεράσματα στο διαφημιστικό μήνυμα είναι περισσότερο
αποδεκτά από τον δυνητικό καταναλωτή και αξιολογούνται θετικά.
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3.4.4.

Μήνυμα έκκλησης φόβου (Fear Appeal)

Το μήνυμα «έκκλησης φόβου» ανήκει σ' εκείνα που αξιοποιούν τη
συγκινησιακή προσέγγιση και επιχειρούν να πετύχουν τη διέγερση ανάλογων
συναισθημάτων στον καταναλωτή. Η «διέγερση» φόβου δημιουργεί ανησυχία
και η προσδοκία του διαφημιστικού γραφείου είναι ότι ο αποδέκτης του
μηνύματος προσπαθεί να τη μειώσει καταφεύγοντας σε συγκεκριμένες
ενέργειες. Π.χ., η αγορά του προϊόντος, η αλλαγή συνηθειών κ.ά.
Η ασφάλεια και η υγεία συγκαταλέγονται στα προσφιλή θέματα των
αντίστοιχων διαφημίσεων. Σ' ένα πρώτο επίπεδο, οι εκκλήσεις φόβου
διακρίνονται

σε

θετικές

και

αρνητικές.

Ως

θετική

έκκληση

φόβου

χαρακτηρίζεται εκείνη που περιγράφει στο μήνυμα τη χρησιμότητα, τα
ευεργετήματα

και

τις

επιθυμητές

επιπτώσεις

από

την

αγορά

του

διαφημιζόμενου προϊόντος. Ως αρνητική έκκληση φόβου χαρακτηρίζεται εκείνη
που σκόπιμα επιχειρεί να δημιουργήσει αγωνία και άγχος στον αποδέκτη για
τις πιθανές βλαβερές και επικίνδυνες συνέπειες από τη μη υιοθέτηση και
χρησιμοποίηση του προϊόντος. Το προϊόν προβάλλεται ως το μέσον που θα
βοηθήσει τον καταναλωτή να μειώσει τον φόβο.

Σ' ένα δεύτερο επίπεδο τόσο οι θετικές, όσο και οι αρνητικές εκκλήσεις
φόβου διακρίνονται σ' εκείνες που έχουν φυσικές, χρηματοοικονομικές ή
κοινωνικές επιπτώσεις στον αποδέκτη.

52

Εικόνα 3 - Παραδείγματα διαφήμισης έκκλησης φόβου
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Π.χ., ο φόβος ενός σεισμού ή η ενδεχόμενη κλοπή στην κατοικία
αξιοποιούνται στο μήνυμα ασφαλιστικών εταιρειών (φυσική επίπτωση). Οι
χρηματικές απώλειες του καταναλωτή από την αγορά και τη χρησιμοποίηση
ενός

ελαττωματικού

προϊόντος

αξιοποιούνται

στο

μήνυμα

διάφορων

προϊόντων (χρηματοοικονομική επίπτωση). Η αμηχανία ή ο κοινωνικός φόβος
που προέρχεται από την απόρριψη ή την απώλεια γοήτρου του καταναλωτή
αξιοποιούνται στα μηνύματα εταιρειών προσωπικής υγιεινής και καλλυντικών.
Π.χ., η μη χρησιμοποίηση του Χ αποσμητικού κάνει το άτομο λιγότερο
αξιαγάπητο και αποδεκτό.
Έχει διαπιστωθεί ότι σε επιμέρους τμήματα του
ακροατηρίου

εμφανίζονται

διαφορετικές

αντιδράσεις

στοχευόμενου

στις

διαφημίσεις

εκκλήσεων φόβου. Να σημειωθεί επίσης ότι η ανταπόκριση του αποδέκτη στην
«έκκληση φόβου» δεν είναι γραμμική.
Στην Ελλάδα η μοναδική δημοσιευμένη εμπειρική έρευνα έδειξε ότι από
το σύνολο 3262 διαφημίσεων σε περιοδικά που εξετάστηκαν, ποσοστό 16,46%
υιοθέτησε στο μήνυμα την «έκκληση φόβου». Από αυτές η συντριπτική
πλειοψηφία, ποσοστό 91,06%, είχε τη μορφή θετικής «έκκλησης φόβου» και
μόνο ένα ποσοστό 8,94% είχε τη μορφή αρνητικής «έκκλησης φόβου». Οι
παρακάτω κατηγορίες προϊόντων ήταν εκείνες που αξιοποίησαν συχνότερα τη
συγκεκριμένη προσέγγιση στο μήνυμα,
-

«Ένδυση - Μόδα» με ποσοστό 21,76%.

-

«Καλλυντικά - είδη καλλωπισμού» με ποσοστό 78,4%.

-

«Καπνός - τσιγάρα» με ποσοστό 8,87%,

-

«Δημητριακά και Αναψυκτικά» με ποσοστό 7,97% και

-

«Κέντρα ομορφιάς και αδυνατίσματος» με ποσοστό 7,82.

Τα ερευνητικά δεδομένα δεν παρέχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για την
αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης του φόβου στο διαφημιστικό
μήνυμα. Είναι δύσκολο να μετρηθεί η επίδραση του σε διάφορες κατηγορίες
προϊόντων. Επίσης, το επίπεδο έντασης του φόβου (υψηλό - μέτριο - χαμηλό)
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στο διαφημιστικό μήνυμα είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί
σοβαρά υπόψη στην ανάπτυξη της διαφήμισης. Φαίνεται ότι η μέτρια ένταση
στην «έκκληση φόβου» είναι αποτελεσματικότερη. Η χαμηλή ένταση αγνοείται
από τον αποδέκτη, ενώ η υψηλή ενεργοποιεί τους μηχανισμούς άμυνας και δεν
είναι αφομοιώσιμη.

3.5.

Η χρησιμοποίηση

των

γυναικείων

στερεότυπων

στην

ανάπτυξη του μηνύματος

Τα στερεότυπα περιγράφουν ρόλους που αποδίδονται σε άτομα ή σε
ομάδες και είναι συνήθως αποδεκτά από την πλειονότητα ενός κοινωνικού
συνόλου. Έχουν ισχύ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που άλλοτε διαρκεί
περισσότερο και άλλοτε λιγότερο.
Ο πυρήνας του περιεχομένου ενός στερεοτύπου μπορεί ενδεχομένως να
στηρίζεται σε υπαρκτά δεδομένα. Η ομογενοποίηση, όμως, ατόμων και
ομάδων σχετικά με τον ρόλο τους και την ένταξη τους σε συγκεκριμένο
στερεότυπο αδυνατεί να συλλάβει τις διαφορές που υπάρχουν και τις
διαφοροποιήσεις που πραγματοποιούνται στη διάρκεια του χρόνου. Επίσης,
αδυνατεί να συλλάβει τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του κάθε ατό
μου ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ευρέως διαδεδομένες ή
ακόμη και δημοφιλείς παρανοήσεις. Π.χ., «ο προ-χειρόλογος Νεο-Έλληνας».
Στις

σύγχρονες

κοινωνίες

η

διαφήμιση

συχνά

αναπαράγει

τα

στερεότυπα και τις επικρατούσες απόψεις και καθρεφτίζει την υπάρχουσα
πραγματικότητα. Η ανάπλαση, όμως, της πραγματικότητας γίνεται μ' έναν
επιλεκτικό και ιδιότυπο τρόπο. Δηλαδή στηρίζεται στις «χρονικές υστερήσεις»
και αδράνειες που υπάρχουν σε κάθε κοινωνικό σύνολο, αλλά και στις επιλογές
των διαφημιζόμενων που αφορούν τα προϊόντα τους. Π.χ., είδη οικιακού
καθαρισμού ή απορρυπαντικά εμφανίζουν τις περισσότερες φορές τη γυναίκα
ως νοικοκυρά και ασχολούμενη αποκλειστικά με την καθαριότητα του σπιτιού.
Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην έντυπη διαφήμιση στις Η.ΠΑ, στην
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Ελλάδα, στη Δανία, Αγγλία, Ιταλία και Νέα Ζηλανδία, σε ένα χρονικό ορίζοντα
περίπου είκοσι χρόνων, αποδεικνύουν ότι δεν παρουσιάζουν την ακριβή εικόνα
της γυναίκας, η οποία έχει σημαντική συμμετοχή στην οικονομία και στην
κοινωνία.
Η γυναίκα παρουσιάζεται με έναν τρόπο μειωτικό σε σχέση με τις
ικανότητες και τις δυνατότητες της. Αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
μια πρόοδος ως προς την αποτύπωση ρόλων, που αντιστοιχίζονται στην
κοινωνική πραγματικότητα, ωστόσο σε μεγάλο βαθμό διατηρούνται στις
διαφημίσεις τα παραδοσιακά και μειωτικά στερεότυπα για τη γυναίκα.
Ειδικότερα για την Ελλάδα, παρατηρείται μια σημαντική μείωση της
συχνότητας εμφάνισης ορισμένων στερεοτύπων για τις χρονικές περιόδους
1982/83, 1987/88 και 1996, όπως: Τα στερεότυπα «γυναίκα νοικοκυρά» και
«γυναίκα εξαρτημένη από τον άντρα» εμφανίζονται με ποσοστά συχνότητας
12,9%, 6,9% και 8,8% για το πρώτο στερεότυπο και για το δεύτερο με ποσοστά
συχνότητας 10,2%, 7,0% και 0,30% αντίστοιχα.
Αντίθετα, παραμένει σε σταθερά υψηλά επίπεδα το στερεότυπο που
παρουσιάζει τη γυναίκα «ως σεξουαλικό αντικείμενο» με ποσοστά γύρω στο
13%, ενώ το στερεότυπο «γυναίκα που ασχολείται αποκλειστικά με τη φυσική
ελκυστικότητα και ομορφιά» από ποσοστό 33,6% το 1982/83, εκτοξεύεται σε
ποσοστό 48% το 1996. Επισημαίνεται ότι περίπου μία στις δύο σύγχρονες
διαφημίσεις εμφανίζει τη γυναίκα να ασχολείται αποκλειστικά με την εμφάνιση
της. Πρόκειται για ιδιαίτερα μονοδιάστατη παρουσίαση των δραστηριοτήτων
του γυναικείου φύλου.
Ταυτοχρόνως, η εικόνα «της γυναίκας που είναι προσανατολισμένη
στην καριέρα της» εμφανίζεται με μικρή συχνότητα, η οποία κυμαίνεται από
5,2% το 1987/88, σε 3,1% το 1996 και οι διαφημίσεις που παρουσιάζουν «τη
γυναίκα σε μη παραδοσιακές δραστηριότητες» εμφανίζονται με συχνότητα
παρουσίασης από 13,7% το 1982/83, σε 12,1% το 1987/88 και 7,2% το 1996
(Zotos και Lysonski 1994, 2000, Zotos και Tsourvakas 2007).
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Απ' όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ίσως μπορεί να διατυπωθεί το
ερώτημα: Μήπως αυτά τα στερεότυπα είναι «δημοφιλή» και «πωλούν» (π.χ.,
σεξ); Δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι στην κυριολεξία το «σεξ» από μόνο
του ως στερεότυπο είναι αποτελεσματικό. Έρευνα της εταιρείας Starch
διαπιστώνει ότι η συνάφεια των επιμέρους στοιχείων, τα συμφραζόμενα και οι
συμβολισμοί που αναπτύσσονται έχουν θετική επίπτωση στην προσέλκυση της
προσοχής και του ενδιαφέροντος, καθώς και στην ανάκληση στη μνήμη
τμημάτων του μηνύματος. Μία άλλη εμπειρική μελέτη καταλήγει ότι ο
«ερωτισμός» και το «σεξ», ως διαφημιστικά θέματα, θεωρούνται λιγότερο ως
ζήτημα «γυμνού» και προσανατολίζονται περισσότερο στις έμμεσες και
υπονοούμενες αναφορές (De Pelsmacker και Geuens 1997).

Εικόνα 4 - Παραδείγματα διαφημίσεων χρησιμοποίησης στερεοτύπων

Ερευνητικά δεδομένα στηρίζουν την άποψη ότι η «έκκληση» στο σεξ
κατά την ανάπτυξη της διαφήμισης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να την
προσέξει ο αποδέκτης και μερικές φορές αυξάνει το ενδιαφέρον του γι' αυτήν.

57

Διαφημιστικές
εκστρατείες

κοινωνικού

περιεχομένου

που

αξιοποιούν το στοιχείο του
σεξ (π.χ., προφύλαξη, AIDS),
μπορεί

να

είναι

περισσότερο πειστικές από
άλλες

συγκινησιακές

«εκκλήσεις».
Η

αξιοποίηση

στερεοτύπων στην ανάπτυξη του μηνύματος παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους
εμπλεκόμενους και σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης.
Υποτιμητικές εικόνες της γυναίκας στη διαφήμιση ενδεχομένως να έχουν για
τον διαφημιζόμενο σοβαρές οικονομικές απώλειες, αλλά και για την κοινωνία
σημαντικές επιπτώσεις, αν γίνει αποδεκτό ότι επηρεάζουν το καταναλωτικό
κοινό και ότι αναπαράγουν και δημιουργούν στερεότυπα. Οι γυναίκες
αποτελούν ένα καθοριστικό τμήμα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και
κατέχουν σημαντικό μερίδιο από το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα. Αν
ενοχληθούν ή προσβληθούν από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι
δραστηριότητες τους στην κοινωνία, μπορεί να αγνοήσουν ή και να αρνηθούν
να αγοράσουν εκείνα τα προϊόντα, που στη διαφήμιση τους αξιοποιούν
παρωχημένα ή και υποτιμητικά στερεότυπα. Θα πρέπει, όμως, να αναφερθεί
ότι η χρησιμοποίηση συγκεκριμένων στερεοτύπων είναι συνάρτηση του είδους
του προϊόντος που διαφημίζεται, αλλά και του μέσου μαζικής επικοινωνίας στο
οποίο αυτά θα εκτεθούν.

3.6.

Η μουσική ως στοιχείο της συγκινησιακής έκκλησης στο
μήνυμα
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Η αξιοποίηση της μουσικής στο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό μήνυμα
θεωρείται σημαντικός παράγοντας στην υλοποίηση της δημιουργικής ιδέας.
Προσελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον του αποδέκτη και βοηθά στην
πρόσληψη και την αποδοχή του μηνύματος με τη δημιουργία κατάλληλης
ατμόσφαιρας. Αξιοποιείται για να προβάλει ένα καθοριστικό στοιχείο του
προϊόντος, να διαμορφώσει την εικόνα του και να δημιουργήσει θετική
διάθεση και συναισθήματα για το προϊόν. Σε μερικές διαφημίσεις αποτελεί τον
πυρήνα του μηνύματος. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου στα διαφημιστικά
διαλείμματα

επικρατεί

συνωστισμός

και

σωρεύεται

μεγάλος

αριθμός

μηνυμάτων, βοηθά τη διαφήμιση να ξεχωρίσει.
Έχει επικρατήσει ως άποψη ότι η μουσική ενισχύει την ανάκλήση
στοιχείων του μηνύματος που συνδέονται με το προϊόν. Οι περισσότερες,
όμως, έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο θέμα δεν
διαπιστώνουν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης ανάμεσα στη χρησιμοποίηση της
μουσικής και στην ανάκληση στη μνήμη του διαφημιστικού μηνύματος. Ένα
ερώτημα που τίθεται — και δεν έχει απαντηθεί — είναι γιατί η χρησιμοποίηση
της μουσικής συνδέεται με την ανάκληση.
Εκείνο που φαίνεται ότι έχει αποδειχθεί είναι ότι η χρησιμοποίηση της
μουσικής σε ένα μήνυμα μπορεί να προκαλέσει αποκρίσεις του αποδέκτη, οι
οποίες συνδέονται με τη διέγερση της προσοχής και του ενδιαφέροντος του. Η
μουσική σύμφωνα με τη θεωρία της «κλασικής σύνδεσης» (μπορεί να θεωρηθεί
ως ένα «συνδεδεμένο»

ή «ασύνδετο» ερέθισμα, ανάλογα με το εάν ο

αποδέκτης έχει ή δεν έχει εκτεθεί προηγούμενα στο διαφημιστικό μήνυμα που
την αξιοποιεί ως στοιχείο του
Η χρησιμοποίηση μόνο μουσικής ή και στίχων, η συμβολική βαρύτητα
που έχουν στην πληροφόρηση, στη διέγερση της προσοχής και του
ενδιαφέροντος αποκτά πρακτική χρησιμότητα όταν αξιοποιείται το κοινό
πλαίσιο της πολιτιστικής αναφοράς κάθε χώρας στην οποία εκπέμπεται η
διαφήμιση.
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Η μουσική στην προσπάθεια της να προσελκύσει την προσοχή και το
ενδιαφέρον του ακροατή, αλλά και να ανακαλέσει το συγκεκριμένο μήνυμα στη
μνήμη του, χρησιμοποιεί:
-

ένα υπάρχον μουσικό θέμα ή και τραγούδι. Επιχειρείται να
συνδεθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία της διαφήμισης, αλλά και να
συμβάλουν

στη

διαμόρφωση

ατμόσφαιρας

(π.χ.,

νοσταλγία,

απόλαυση, σύγχρονοι ρυθμοί ζωής, μοντέρνα ζωή, νεανικότητα
κ.λπ.),
-

την ανάπτυξη ενός "jingle", δηλαδή ενός έμμετρου μηνύματος που
αφορά αποκλειστικά στη συγκεκριμένη διαφήμιση και στο προϊόν
και παρουσιάζεται με τη βοήθεια της μουσικής.

3.7.

Το χιούμορ ως στοιχείο της συγκινησιακής έκκλησης στο
μήνυμα

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση του χιούμορ στη διαφήμιση έχει αυξηθεί
σημαντικά

και

κάποιοι

ερευνητές υποστηρίζουν

ότι

σχεδόν

οι

μισές

τηλεοπτικές διαφημίσεις μπορούν να θεωρηθούν χιουμοριστικές.
Επιπροσθέτως, η χρήση του χιούμορ ενθαρρύνεται από την άποψη που
επικρατεί μεταξύ των διαφημιστών ότι τα διαφημιστικά μηνύματα πρέπει να
αγγίζουν και να διασκεδάζουν το κοινό, γιατί μόνο έτσι έχουν πιθανότητες να
υπερκεράσουν τα εμπόδια που τους ορθώνει το σύγχρονο ανταγωνιστικό
επικοινωνιακό περιβάλλον. Όσον αφορά στους διαφημιστικούς προϋπο
λογισμούς, στις Η.ΠΑ τα χρηματικά ποσά που επενδύονται στη δημιουργία και
την προβολή χιουμοριστικών διαφημίσεων υπολογίζεται ότι κυμαίνονται
μεταξύ 15-45 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.
Τα παραπάνω στοιχεία υπογραμμίζουν τη σημασία που διαδραματίζει
το χιούμορ στη σύγχρονη διαφήμιση και δικαιολογούν την έκταση της
ανάλυσης που του αφιερώνεται. Στις αρχές του 20ου αιώνα οι αμερικάνοι
κυρίως διαφημιστές υποστήριζαν ότι η πληροφορία πρέπει να αποτελεί το κέ
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ντρο κάθε δημιουργικής εκτέλεσης. Επικρατούσε η άποψη ότι οι καινοτόμες
προσεγγίσεις, όπως είναι το χιούμορ, ο φόβος και η έκπληξη, αποσπούν την
προσοχή του διαφημιστικού κοινού και δεν του επιτρέπουν να επεξεργαστεί τις
πληροφορίες που αφορούν στο προϊόν. Δινόταν έμφαση στα μηνύματα
σκληρού περιβλήματος που εξηγούσαν με σαφήνεια το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα του προϊόντος.
Από το 1920 και μετά οι διαφημιστές εστιάζουν περισσότερο στον
καταναλωτή και προσπαθούν να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες
του. Οι πληροφοριακές διαφημίσεις συνεχίζουν να κατέχουν το κυρίαρχο
ποσοστό στους διαφημιστικούς προϋπολογισμούς. Ωστόσο, οι συγκινησιακές
εκτελέσεις

κερδίζουν

έδαφος, αφού φαίνεται
να

ανταποκρίνονται

καλύτερα

στις

προτιμήσεις

του

κοινού. Επιπροσθέτως,
για

πρώτη

υπογραμμίζεται

φορά
ο

σημαντικός ρόλος που
διαδραματίζει
σχετικότητα

η
μεταξύ

του χιούμορ και του προϊόντος στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης.
Στις δεκαετίες του '50 και του '60 η προσπάθεια να προβληθεί η
μοναδική πρόταση πώλησης του προϊόντος χαρακτηρίζει τις διαφημιστικές
στρατηγικές. Η ευρεία χρήση της τηλεόρασης από το καταναλωτικό κοινό
(κυρίως στις Η.Π.Α.) προσφέρει ένα νέο πεδίο για την ανάπτυξη της
διαφημιστικής δημιουργικότητας. Ένα σημαντικό ποσοστό των διαφημιστών
πρεσβεύει ότι η διαφήμιση πρέπει να είναι ενδιαφέρουσα, διασκεδαστική και
συγχρόνως να «πουλά» το προϊόν. Το χιούμορ φαίνεται να ικανοποιεί τα κρι
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τήρια, καθώς είναι ιδιαιτέρως διασκεδαστικό και προσελκύει την προσοχή του
διαφημιστικού ακροατηρίου (Beard 2005).
Η οικονομική ύφεση που καταδυναστεύει την παγκόσμια οικονομία,
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, ασκεί άμεση επίδραση στο περιεχόμενο
των διαφημίσεων αυτής της περιόδου. Οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν
ακριβώς τι αγοράζουν και έτσι τα διαφημιστικά μηνύματα δίνουν έμφαση στην
πληροφορία. Η σωστή τοποθέτηση του επώνυμου προϊόντος στο μυαλό του
καταναλωτή είναι ο βασικός επικοινωνιακός στόχος των διαφημιστών, ενώ οι
δημιουργικές εκτελέσεις που βασίζονται σε μηνύματα σκληρού περιβλήματος
κυριαρχούν στην αγορά (Beard 2005).
Τα τελευταία χρόνια το χιούμορ αξιοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό στη
διαφήμιση συγκριτικά με το παρελθόν. Σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα, στη
δεκαετία του '60 μόλις το 4% των εκπεμπόμενων διαφημιστικών μηνυμάτων
στα Μ.Μ.Ε. ενσωμάτωναν χιούμορ. Στη δεκαετία του '90 η χρήση του χιούμορ
στην αμερικάνικη τηλεοπτική διαφήμιση κυμαίνεται από 11% έως 51%.
Οι διακυμάνσεις που εμφανίζουν τα αποτελέσματα των ερευνών για τη
χρήση του χιούμορ στη διαφήμιση οφείλονται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή
διαφορετικών μεθοδολογικών εργαλείων. Όσον αφορά στη χρήση του χιούμορ
σε άλλες χώρες, μέσα από διαπολιτισμικές συγκριτικές μελέτες αποκαλύφθηκε η
ιδιαίτερη

προτίμηση

των

βρετανών

διαφημιστών

στις

χιουμοριστικές

απεικονίσεις.
Σε πρόσφατη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στον ελλαδικό χώρο, έ
γινε φανερό ότι το 37,8% του συνόλου των διαφημιστικών μηνυμάτων που
προβάλλονται στην τηλεόραση περιέχει κάποιο είδος χιούμορ.

3.7.1. Ορισμός και διαδικασία γέννησης του χιούμορ

Το χιούμορ λογίζεται ως κάτι που είναι ή σχεδιάστηκε να είναι κωμικό ή
διασκεδαστικό. Τρεις είναι οι κυρίαρχες θεωρίες για τη διαδικασία δημιουργίας

62

του χιούμορ: η «θεωρία της ανακούφισης», η «θεωρία της ασυμφωνίας» και η
«θεωρία της ανωτερότητας».
Από την οπτική γωνία της «θεωρίας της ανακούφισης» το χιούμορ
γεννάται όταν μία κατάσταση έντονης ψυχολογικής έντασης αντικαθίσταται
από το αίσθημα της ασφάλειας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός
ηλικιωμένου άντρα, ο οποίος ενώ κάθεται ανέμελος στον καναπέ του σπιτιού
του, ξαφνικά βλέπει μία σκιά να σκεπάζει τον τοίχο. Αισθάνεται ότι απειλείται,
αλλά καθώς γυρίζει να δει ποιος είναι αντικρίζει το εγγονάκι του και γελά
γεμάτος χαρά.

3.7.2. Η θεωρία της ασυμφωνίας

Η «θεωρία της ασυμφωνίας» αντιμετωπίζει το χιούμορ ως μία
διαδικασία επίλυσης ενός λογικού αινίγματος, που καταλήγει σε έναν
χιουμοριστικό επίλογο. Όπως συμβαίνει με κάθε πρόβλημα λογικής, έτσι και
στην περίπτωση του χιούμορ για να γίνει κατανοητό το αστείο είναι
απαραίτητο να επιλυθεί η «ασυμφωνία», το γεγονός δηλαδή που δεν ταιριάζει
στην ιστορία. Η ασυμφωνία μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ο βαθμός στον οποίο
το περιεχόμενο τη διαφήμισης παρεκκλίνει από τις κοινώς αποδεκτές
πεποιθήσεις, στάσεις και συμπεριφορές. Όταν ο αποδέκτης του χιούμορ
επιλύσει την ασυμφωνία και αντιληφθεί το αστείο, πολύ συχνά καταλήγει στην
έκφραση «το έπιασα».
Για παράδειγμα, σε μία διαφήμιση κάποιας αυτοκινητοβιομηχανίας
παρουσιάζεται ένας πωλητής ντυμένος κοκκινοσκουφίτσα. Το διαφημιστικό
κοινό δεν μπορεί να κατανοήσει την ασυμφωνία, πώς δηλαδή ένας πωλητής
μπορεί να εμφανίζεται ως κοκκινοσκουφίτσα. Στο τέλος του διαφημιστικού
μηνύματος προβάλλεται

το

σλόγκαν

της

εταιρείας για

παραμυθένιες

προσφορές και το κοινό καταλαβαίνει τη σύνδεση του χιούμορ με το μήνυμα
(επίλυση ασυμφωνίας).
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Εικόνα - Παράδειγμα διαφήμισης χρησιμοποίησης χιούμορ βάσει της θεωρίας της
ασυμφωνίας

3.7.3. Η Θεωρία της ανωτερότητας

Η «θεωρία της ανωτερότητας» αναδεικνύει τους διαπροσωπικούς
μηχανισμούς δημιουργίας του χιούμορ. Οι άνθρωποι αρέσκονται στο να
γελούν σε βάρος των άλλων, ιδιαιτέρως σε βάρος αυτών που δεν συμπαθούν.
Έτσι, καλύπτουν με έναν χιουμοριστικό μανδύα την πραγματική τους επιθυμία
να φανούν ανώτεροι και να υποτιμήσουν τον συνομιλητή τους. Χαρακτη
ριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκστρατεία της εταιρείας «Ηλεκτρονική
Αθηνών» με πρωταγωνιστές μία παρέα από μάλλινες κούκλες. Οι μάλλινες
κούκλες περιφρονούν τις επιλογές κάποιου «Αλέκου», γελώντας μαζί του και
υποτιμώντας εμμέσως τα ανταγωνιστικά προϊόντα.
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Εικόνα - Παράδειγμα διαφήμισης χρησιμοποίησης χιούμορ βασει της θεωρίας της
ανωτερότητας

3.7.4. Μοντέλο επεξεργασίας του χιούμορ στη διαφήμιση

Οι ερευνητές έχουν ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με τη θεωρία της
ασυμφωνίας, η οποία χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό στη διαφήμιση
ανέπτυξαν ένα μοντέλο που επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το διαφημιστικό
κοινό επεξεργάζεται το χιούμορ μιας τηλεοπτικής διαφήμισης, Το μοντέλο των
Alden, Mukherjee και Hoyer αποτελεί ουσιαστικά εφαρμογή της θεωρίας της
ασυμφωνίας στο επιμέρους γνωστικό πεδίο της διαφήμισης. Σύμφωνα με το
συγκεκριμένο

μοντέλο,

το

πρώτο

στάδιο

στην

επεξεργασία

ενός

χιουμοριστικού μηνύματος είναι η προσπάθεια του αποδέκτη της διαφήμισης
να κατανοήσει την ασυμφωνία, που έχει προκληθεί σε ένα οικείο γι' αυτόν
«σχήμα». Τα «σχήματα» είναι πολύπλοκες δομές γνώσης, που μπορούν να...
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Εικόνα - Μοντέλο επεξεργασίας του χιούμορ στη διαφήμιση.

γίνουν αντιληπτές ως ανεπίσημες και πρόχειρα αναλυμένες θεωρίες για
αντικείμενα, καταστάσεις και γεγονότα. Για παράδειγμα, κάθε άνθρωπος
σχηματοποιεί τη γνώση που έχει για τον τόπο κατοικίας του. Έτσι κάθε αλλαγή,
όπως διαφορετική επίπλωση, κάποιος ξένος άνθρωπος ή μια περίεργη
μυρωδιά, αποτελεί μια ασυμφωνία.
Όταν η ασυμφωνία ξεπερνά κάποιο κατώτατο κατώφλι, προκαλεί
έκπληξη στο διαφημιστικό κοινό. Όσο μεγαλύτερη είναι η έκπληξη, τόσο
μεγαλύτερα είναι τα επίπεδα του αντιλαμβανόμενου χιούμορ. Η έκπληξη,
παρότι είναι αναγκαίος παράγοντας για τη δημιουργία του χιούμορ, δεν είναι
αρκετή. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να οδηγήσει στη γέννηση άλλων συναισθημάτων,
όπως του φόβου ή ακόμη και του σοκ. Η έκπληξη πρέπει να συνδυαστεί με τη
ζεστασιά, το αίσθημα δηλαδή της αγάπης, της οικογένειας ή της φιλίας, για να
προκαλέσει το χιούμορ.

Επιπλέον,

είναι απαραίτητο να επικρατεί μια

κατάσταση «παιχνιδιού», όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι θα γνωρίζουν ότι τα
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πράγματα δεν είναι σοβαρά και ότι υπάρχει η πιθανότητα να παραβιαστούν,
με χιουμοριστικό τρόπο, κάποιοι συμβατικοί κανόνες.
Οι αποδέκτες της χιουμοριστικής διαφήμισης αντιλαμβάνονται ότι
έχουν να λύσουν κάποιο είδος λογικού αινίγματος και γι' αυτόν τον λόγο όσο
καθυστερεί η επίλυση, τόσο εκνευρίζονται και δεν καταλαβαίνουν το αστείο. Οι
διαφημιστές είναι απαραίτητο να διευκολύνουν την επίλυση της ασυμφωνίας,
γιατί μόνον έτσι θα έχουν πιθανότητες να οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα
αντιλαμβανόμενου χιούμορ. Το μοντέλο των Alden, Mukherjee και Hoyer (2000)
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα υψηλότερα επίπεδα αντιλαμβανόμενου
χιούμορ οδηγούν σε θετικότερη στάση έναντι του διαφημιστικού μηνύματος.

3.7.5. Η συνεισφορά του χιούμορ στην αποτελεσματικότητα της
διαφήμισης

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικής συνέντευξης των
καταναλωτών, το 62% του δείγματος απάντησε ότι οι χιουμοριστικές
διαφημίσεις αποτελούν την πιο επιτυχημένη μορφή διαφήμισης (Custer
1994/1995), γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη δημοφιλία του χιούμορ.
Ωστόσο, το χιούμορ δεν στερείται αδυναμιών και μειονεκτημάτων. Η
συνεισφορά του χιούμορ στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης έχει α
πασχολήσει μεγάλο αριθμό ερευνητών. Παρά τα αντικρουόμενα αποτελέσματα
που έχουν προκύψει, έχουν συναχθεί μερικά σταθερά συμπεράσματα για την
αποτελεσματικότητα των χιουμοριστικών διαφημιστικών εκτελέσεων.
Εκεί που φαίνεται να συγκλίνουν όλες οι μελέτες είναι στο ότι το
χιούμορ αυξάνει την προσοχή του διαφημιστικού κοινού προς τη διαφήμιση,
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που μπορεί να οδηγήσουν στην επεξεργασία
του μηνύματος. Επιπλέον, το έξυπνο χιούμορ μπορεί να διαμορφώσει θετική
στάση έναντι του διαφημιστικού μηνύματος και του επώνυμου προϊόντος
(Weinberger και Gulas 1992). Οι χιουμοριστικές, όμως, απεικονίσεις δεν
θεωρούνται περισσότερο πειστικές απ' ότι οι μη χιουμοριστικές και δεν
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φαίνεται να ασκούν καμία αρνητική ή θετική επίδραση στην αξιοπιστία της
πηγής του μηνύματος.
Η συμβολή του χιούμορ στην κατανόηση της διαφήμισης και στην
ανάκληση

του

επώνυμου

προϊόντος

είναι

το

σημείο

στο

οποίο

συγκεντρώνονται οι περισσότερο αντικρουόμενες απόψεις. Πολλοί ερευνητές
υποστηρίζουν ότι το διαφημιστικό ακροατήριο διασκεδάζει με τις αστείες
διαφημίσεις, τις ανακαλεί με ευκολία, αλλά πολλές φορές δεν μπορεί να θυμηθεί
το διαφημιζόμενο προϊόν. Σύμφωνα με τους Weinberger και Gulas (1992), οι
ερευνητές

έχουν

οδηγηθεί

σε

αντιφατικά

αποτελέσματα,

γιατί

έχουν

χρησιμοποιήσει διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Η σωστή χρήση των
τύπων του χιούμορ και η επιλογή της κατάλληλης χιουμοριστικής στρατηγικής
για την κάθε κατηγορία προϊόντος μπορούν να εξαλείψουν τις αδυναμίες του
χιούμορ και να ενισχύσουν την
ανάκληση

στη

μνήμη

του

αποδέκτη και την κατανόηση
του επώνυμου προϊόντος.

Κεφάλαιο Τέταρτο
4. Σχεδιασμός για την επιλογή των μέσων μαζικής επικοινωνίας

Ο σχεδιασμός για την επιλογή των καλύτερων διόδων επικοινωνίας για
τη μεταφορά του μηνύματος στους δυνητικούς καταναλωτές αποτελεί μέρος
της

διαδικασίας

που

οδηγεί

στην

ολοκλήρωση

του

διαφημιστικού

προγράμματος. Ενώ ο σχεδιασμός των μέσων μαζικής επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.)
περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, η βέλτιστη επιλογή των Μ.Μ.Ε.
δεν μπορεί να θεωρηθεί μια τυποποιημένη διαδικασία. Εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να παραχθεί το τελικό
αποτέλεσμα. Σε κάθε διαφημιστικό πρόγραμμα υπάρχει η «βέλτιστη» επιλογή
Μ.Μ.Ε., η οποία καθορίζεται από αυτούς τους παράγοντες.
Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός των Μ.Μ.Ε. βρίσκεται αντιμέτωπος με
δυσκολίες

και προβλήματα που

επιδρούν

αρνητικά

στην πετυχημένη

ολοκλήρωση του. Π.χ., η πίεση χρόνου για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του
σχεδίου και η αμφισβήτηση τα τελευταία χρόνια του τρόπου μέτρησης της
διαφημιστικής αποτελεσματικότητας. Επιπροσθέτως, η διατύπωση κριτικής
διαφοροποίησης για τις μεθόδους μέτρησης της ακροαματικότητας των
«μέσων» και της προσοχής του αποδέκτη καθιστούν την προσπάθεια επίπονη
και πολύπλοκη.
Η σημασία της επιλογής των Μ.Μ.Ε. είναι προφανής, αν αναλογιστεί
κανείς

ότι

κατά

μέσον

όρο

80%-85%

του

συνολικού

διαφημιστικού

προϋπολογισμού απορροφάται για την αγορά «χρόνου» και «χώρου» σε αυτά.
Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί δύο καθοριστικές αλλαγές, που
αφορούν τον σχεδιασμό και την επιλογή των Μ.Μ.Ε.:
1.

Η καλυτέρευση σε μεγάλο βαθμό της ποσότητας και της ποιότητας

της παρεχόμενης πληροφορίας, που αφορά τον καταναλωτή, λόγω των νέων
συνθηκών που αναπτύχθηκαν στην τεχνολογία της πληροφόρησης και
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2.

η ανάπτυξη εξειδικευμένων-εστιασμένων «μέσων» που απευθύνονται

σε ειδικό ακροατήριο καταναλωτών. Ο κατακερματισμός των υπαρχόντων και
η εμφάνιση νέων «μέσων» προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για τη διάδοση του
διαφημιστικού μηνύματος χάρη, στα συνδρομητικά κανάλια, τον μεγάλο
αριθμό εξειδικευμένων εντύπων, το διαδίκτυο, τα δορυφορικά κανάλια, τις α
ποκλειστικές αγορές από δορυφορικά κανάλια κ.ά..
Ο αντικειμενικός σκοπός του σχεδιασμού των «μέσων» είναι η
ελαχιστοποίηση της κατασπατάλησης των πόρων που διατίθενται για τη
διαφήμιση, μειώνοντας το επίπεδο εκπεμπόμενων διαφημιστικών μηνυμάτων
σε αποδέκτες που δεν ενδιαφέρονται για την κατηγορία του προϊόντος. Χωρίς
να αυξηθεί ο συνολικός διαφημιστικός προϋπολογισμός, με την καλύτερη
στόχευση και επιλογή των κατάλληλων μέσων, μπορούμε να πετύχουμε
αποτελεσματικότερη προσέγγιση του δυνητικού καταναλωτή.
Απ' όσα αναφέρθηκαν, διαφαίνεται ότι η δυσκολία του εγχειρήματος
για τη διαμόρφωση αποτελεσματικού σχεδίου επιλογής των Μ.Μ.Ε. είναι
δεδομένη - τα τελευταία, όμως, χρόνια οι εξελίξεις στην τεχνολογία και η
εμφάνιση

εξειδικευμένων

«μέσων»

λειτουργούν

υποβοηθητικά

στην

ολοκλήρωση της προσπάθειας.

4.1.

Η ταυτόχρονη χρήση των μέσων από τον αποδέκτη. Παράμετρος

που διαφοροποιεί τις μετρήσεις για την αξιολόγηση των Μ.Μ.Ε.

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής στα αστικά κέντρα, οι πολλές ώρες
εργασίας, η ένταση στο εργασιακό περιβάλλον, οι μεγάλες αποστάσεις που
διανύονται

καθημερινά αλλά

διαμορφώνουν

τις

συνθήκες

και η ραγδαία εξέλιξη
μέσα

στις

οποίες

ζει,

της τεχνολογίας
λειτουργεί

και

ανταποκρίνεται προς τις κοινωνικές υποχρεώσεις ο σημερινός άνθρωπος.
Πάντοτε βρίσκεται κάτω από την πίεση του χρόνου. Υπάρχουν
καθημερινά πολλά πράγματα που πρέπει να διεκπεραιώσει και ο χρόνος είναι
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περιορισμένος, δεν τού αρκεί. Παράλληλα, η τεχνολογία τού προσφέρει τις δυ
νατότητες για να δοκιμάσει περισσότερες εμπειρίες, αλλά ταυτόχρονα τού
αυξάνει το άγχος, γιατί δεν είναι σε θέση από άποψη χρόνου να ανταποκριθεί
στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η πίεση για εξοικονόμηση χρόνου είναι
μεγάλη. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία διαμορφώνουν και νέους τρόπους
κοινωνικής συμπεριφοράς.
Οι παλιότερες γενιές ήταν συνηθισμένες σε αργότερους ρυθμούς,
μεγάλωσαν

με

εφημερίδες,

απολάμβαναν

την

έντυπη

πληροφόρηση.

Πραγματοποιούσαν μια δραστηριότητα κάθε φορά: διάβαζαν ένα βιβλίο,
μιλούσαν στο τηλέφωνο και μετά δειπνούσαν. Το μυαλό τους λειτουργούσε
γραμμικά. Η γενιά της τηλεόρασης — και τώρα η γενιά του «κινητού» και του
δια-δικτύου — δεν αντιμετωπίζει την εμπειρία του κοινωνικού πλαισίου
γραμμικά. Ζει σ' ένα διαδικτυωμένο,

διαδραστικό περιβάλλον πολλών

επικοινωνιακών επιλογών, εντελώς διαφορετικό από αυτό που ίσχυε μέχρι
πρόσφατα (π.χ., η περίπτωση του «κινητού»). Το άτομο στον «ελεύθερο» χρόνο
έχει πολλές επιλογές· είναι δικτυωμένο (On Line) και βλέπει τηλεόραση, διαβάζει
εφημερίδα, ξεφυλλίζει ένα βιβλίο, ενώ ακούει ραδιόφωνο, μιλά στο τηλέφωνο,
ενώ

διαβάζει

το

«ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο».

Ο

παρακάτω

πίνακας

παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2003
στις Η.Π.Α. σε δείγμα 12.320 ατόμων σχετικά με τις επικοινωνιακές τους
δραστηριότητες στον «ελεύθερο» χρόνο.
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Ταυτόχρονη αξιοποίηση πολλών επικοινωνιακών μέσων
1.

Ό τ α ν ε ίσ τ ε δ ικ τ υ ω μ έ ν ο ς (O n L in e ) τ ι ά λ λ ο μ έ σ ο
σ υ ν ή θ ω ς π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ίτ ε τ α υ τ ό χ ρ ο ν α :

2.

•

Α κ ο ύ τ ε ρ α δ ιό φ ω ν ο ;

1 8 ,3 %

•

Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ίτ ε τ η λ ε ό ρ α σ η ;

3 4 ,6 %

•

Δ ια β ά ζ ε τ ε π ε ρ ιο δ ικ ά ;

3 ,7 %

•

Δ ια β ά ζ ε τ ε ε φ η μ ε ρ ίδ α ;

6 ,0 %

•

Δ ια β ά ζ ε τ ε α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία ;

1 3 ,4 %

Ό τ α ν δ ια β ά ζ ε τ ε ε φ η μ ε ρ ίδ α τ ι ά λ λ ο μ έ σ ο σ υ ν ή θ ω ς
τ α υ τ ό χ ρ ο ν α π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ίτ ε ;

3.

•

Α κ ο ύ τ ε ρ α δ ιό φ ω ν ο ;

1 3 ,6 %

•

Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ίτ ε τ η λ ε ό ρ α σ η ;

2 3 ,8 %

•

Ε ίσ τ ε δ ικ τ υ ω μ έ ν ο ς ;

7 ,1 %

Ό τ α ν δ ια β ά ζ ε τ ε π ε ρ ιο δ ικ ά τ ι ά λ λ ο μ έ σ ο σ υ ν ή θ ω ς
τ α υ τ ό χ ρ ο ν α π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ίτ ε ;

4.

•

Α κ ο ύ τ ε ρ α δ ιό φ ω ν ο ;

I 1 ,4 %

•

Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ίτ ε τ η λ ε ό ρ α σ η ;

1 6 ,2 %

•

Ε ίσ τ ε δ ικ τ υ ω μ έ ν ο ς ;

5 ,2 %

Ό τ α ν α κ ο ύ τ ε ρ α δ ιό φ ω ν ο τ ι ά λ λ ο μ έ σ ο σ υ ν ή θ ω ς
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ίτ ε τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ;

5.

•

Δ ια β ά ζ ε τ ε ε φ η μ ε ρ ίδ α ;

1 0 ,2 %

•

Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ίτ ε τ η λ ε ό ρ α σ η ;

7 ,3 %

•

Ε ίσ τ ε δ ικ τ υ ω μ έ ν ο ς ;

1 6 ,8 %

•

Δ ια β ά ζ ε τ ε π ε ρ ιο δ ικ ά ;

6 ,3 %

•

Δ ια β ά ζ ε τ ε α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία

8 ,9 %

Ό τα ν βλέπ ετε τη λεό ρ α σ η τι άλλο μέσο σ υνή θ ω ς
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ίτ ε τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ;

6.

•

Α κ ο ύ τ ε ρ α δ ιό φ ω ν ο ;

3 ,0 %

•

Ε ίσ τ ε δ ικ τ υ ω μ έ ν ο ς ;

2 6 ,5 %

•

Δ ια β ά ζ ε τ ε π ε ρ ιο δ ικ ά ;

6 ,4 %

•

Δ ια β ά ζ ε τ ε ε φ η μ ε ρ ίδ α ;

9 ,2 %

•

Δ ια β ά ζ ε τ ε τ η ν α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία ;

6 ,4 %

Ό τ α ν δ ια β ά ζ ε τ ε τ η ν α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία τ ι ά λ λ ο μ έ σ ο
σ υ ν ή θ ω ς π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ίτ ε τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ;
•

Α κ ο ύ τ ε ρ α δ ιό φ ω ν ο ;

1 1 ,7 %

•

Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ίτ ε τ η λ ε ό ρ α σ η ;

1 9 ,6 %

•

Ε ίσ τ ε δ ικ τ υ ω μ έ ν ο ς ;

9 ,0 %

Πηγή π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς:
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P i l o t t a e t a i. ( 2 0 0 4 , σ ε λ . 2 8 9 ).

Η ανάπτυξη της ταυτόχρονης χρήσης των «μέσων» από τον αποδέκτη
θα έχει στο άμεσο μέλλον επιπτώσεις στην κατανομή των πόρων για την
αγορά χρόνου στα Μ.Μ.Ε. (π.χ., το ραδιόφωνο έχει καθιερωθεί ως δεύτερη
δραστηριότητα). Όταν ακούμε ραδιόφωνο πάντοτε κάνουμε και κάτι άλλο. Η
τηλεόραση οδεύει προς την ίδια κατεύθυνση (Naik και Raman, 2003). θα
επηρεάσει επίσης και τον τρόπο σχεδίασης και υλοποίησης μιας διαφημιστικής
εκστρατείας.

Η ταυτόχρονη

αξιοποίηση

των

«μέσων»

θέτει

ορισμένα

ερωτήματα που απαιτούν διερεύνηση, ώστε να είναι σε θέση οι υπεύθυνοι να
σχεδιάζουν την επιλογή των Μ.Μ.Ε. αποτελεσματικά. Αναφέρονται ενδεικτικά
τα ακόλουθα:

1

2

3

4

5

Π ο ια Μ .Μ .Ε . έ χ ο υ ν τη μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ε π ικ ο ιν ω ν ια κ ή δ ύ ν α μ η σ τ η ν τ α υ τ ό χ ρ ο ν η χ ρ ή σ η
α π ό το ν α π ο δ έκτη ;
Π ο ιε ς π ε ρ ιο χ έ ς ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς σ τ ο ν σ χ ε δ ια σ μ ό τ ω ν Μ .Μ .Ε α π α ιτ ο ύ ν μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η
π ρ ο σ ο χ ή ό τα ν υ π ά ρ χ ει τα υ τό χρ ο νη χρή σ η το υς απ ό το ν α π ο δ έκτη ;
Υ π ά ρ χ ο υ ν κ ο ιν ω ν ικ έ ς κ α ι π ο λ ιτ ισ τ ικ έ ς δ ια φ ο ρ έ ς σ τ η ν τ α υ τ ό χ ρ ο ν η α ξ ιο π ο ίη σ η τ ω ν
Μ .Μ .Ε .;
Π ο ιο ς τ ύ π ο ς μ η ν ύ μ α τ ο ς κ α ι μ ε π ο ια δ ιά ρ κ ε ια ε ίν α ι ε φ ικ τ ό ς κ α τ ά τ η ν τ α υ τ ό χ ρ ο ν η
χ ρ ή σ η τ ω ν Μ .Μ .Ε .;
Π ο ια μ η ν ύ μ α τ α ε ίν α ι τ α π ιο ισ χ υ ρ ά σ τ η ν τ α υ τ ό χ ρ ο ν η χ ρ ή σ η τ ω ν Μ .Μ .Ε . α π ό τ ο ν
α π ο δ έκτη ;
P ilo tta e t a l. (2 0 0 4 , σ ε λ . 2 8 6 - 2 8 7 .)

Οι

τρέχουσες

μετρήσεις

τηλεθέασης

και

ακροαματικότητας

πραγματοποιούνται με την υπόθεση ότι ο αποδέκτης εκτίθεται αποκλειστικά σ'
ένα «μέσο», δεν υπάρχει επικάλυψη, ούτε ανταγωνισμός ανάμεσα στα «μέσα»
για το ποιο θα αποσπάσει την προσοχή του. Δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια
ποιο «μέσο» είναι το κυρίαρχο και ποιο το συμπληρωματικό. Υπάρχουν
έντονες αμφισβητήσεις που αναφέρονται σε θεμελιώδη ζητήματα μέτρησης
δεικτών και αξιολόγησης των Μ.Μ.Ε. Έως σήμερα κανένας από τους
υπεύθυνους
ερευνητικοί

(διαφημιστικά
οργανισμοί

που

γραφεία,

γραφεία

ασχολούνται

με

διαφημιστικών
μετρήσεις

μέσων,

τηλεθέασης-

ακροαματικότητας και οι διοικήσεις των «μέσων») δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά
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με το θέμα, ώστε να συνεισφέρει στην επίλυση ενός προβλήματος, το οποίο
ήδη αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα.

4.2. Οι δύο καθοριστικές αποφάσεις που λαμβάνονται στον σχεδιασμό
των Μ.Μ.Ε.
4.3. Η επιλογή των Μ.Μ.Ε.

Η απόφαση αυτή αναφέρεται στον συνδυασμό των «μέσων» που θα
χρησιμοποιηθούν σε μια διαφημιστική εκστρατεία και στηρίζεται στην
αξιολόγηση των εξής χαρακτηριστικών:
1. Στην πληροφοριακή και συγκινησιακή δυνατότητα των Μ.Μ.Ε.
2. Στη δυνατότητα εστίασης των Μ.Μ.Ε.
3. Στην ταχύτητα διάχυσης του μηνύματος
4. Στη χωροθέτηση του Μ.Μ.Ε. σε σχέση με τον αποδέκτη

1. Αναφορικά με την πληροφοριακή δυνατότητα των Μ.Μ.Ε. ση
μειώνεται ότι οι εφημερίδες και τα περιοδικά παρέχουν τις καλύτερες
προϋποθέσεις για να διαχυθεί η πληροφορία. Παραμένουν στη διάθεση του
αναγνώστη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να το διαβάσει με τον
δικό του ρυθμό και να επεξεργαστεί ενεργά το διαφημιστικό μήνυμα που
εκπέμπεται διαμέσου αυτών των Μ.Μ.Ε. Αντίθετα, ο θεατής ή ο ακροατής της
τηλεόρασης και του ραδιοφώνου έχει περιορισμένο χρόνο στη διάθεση του για
να επεξεργαστεί το μήνυμα.
Αναφορικά με τη συγκινησιακή δυνατότητα των Μ.Μ.Ε., η τηλεόραση
είναι το «μέσο» που αξιοποιεί στο έπακρο τη δυνατότητα αυτή (έκκληση στο
θυμικό, στα συναισθήματα) μέσα από τη χρήση της εικόνας, του ήχου και της
κίνησης.
2. Η εστίαση αναφέρεται στην ικανότητα του μέσου να απευθύνεται σε
συγκεκριμένη και εξειδικευμένη αγορά. Για παράδειγμα, η τηλεόραση ως μέσο
παρέχει τη μικρότερη δυνατότητα να εστιάσει το ενδιαφέρον στη στοχευόμενη
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αγορά, γιατί απευθύνεται σε τεράστιο αριθμό θεατών που παρουσιάζουν
ποικιλία

δημογραφικών,

κοινωνικών,

οικονομικών

και

ψυχογραφικών

χαρακτηριστικών. Στις περιπτώσεις, όμως, που το διαφημιστικό μήνυμα αφορά
ένα προϊόν

μαζικής

κατανάλωσης

και αγοράζεται

από

πολλούς

και

διαφορετικούς καταναλωτές, τότε επιβάλλεται η χρήση της τηλεόρασης για την
εκπομπή του διαφημιστικού μηνύματος.
Αντίθετα, η δυνατότητα εστίασης ενός εξειδικευμένου περιοδικού είναι
υψηλή, γιατί μπορεί να καλύψει τη στοχευόμενη αγορά. Π.χ., η διαφήμιση για
τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός βιομηχανικού προϊόντος (λ.χ., αυτόματος
τόρνος) επιλέγει ως «μέσο» το κλαδικό εξειδικευμένο περιοδικό.
3. Η ταχύτητα διάχυσης της πληροφόρησης αναφέρεται στην ικανότητα
ενός Μ.Μ.Ε. να αποστείλει γρήγορα το διαφημιστικό μήνυμα στους αποδέκτες
της στοχευόμενης αγοράς. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο μπορούν να
εκπέμπουν το μήνυμα σ' ένα ευρύ κοινό σε μερικά δευτερόλεπτα.
4. Η χωροθέτηση των Μ.Μ.Ε. σε σχέση με τον αποδέκτη δίνει έμφαση
στον τόπο, όπου συνήθως δέχεται το εκπεμπόμενο μήνυμα. Π.χ., συνήθως η
τηλεόραση εκπέμπει όταν ο δυνητικός καταναλωτής βρίσκεται στο σπίτι, ενώ
το ραδιόφωνο το ακούει εκτός από το σπίτι και όταν οδηγά το αυτοκίνητο. Οι
αποφάσεις που παίρνουν οι καταναλωτές για τα προϊόντα πραγματοποιούνται
σε διαφορετικές στιγμές του 24ωρου που βρίσκονται σε εγρήγορση, αλλά και
σε διαφορετικούς χώρους.

4.3.1. Η επιλογή του συγκεκριμένου «οχήματος» (Vehicle) μέσα σε
ένα «μέσο»

Η δεύτερη απόφαση αφορά στο συγκεκριμένο «όχημα» που θα επιλεγεί
για να μεταφέρει το διαφημιστικό μήνυμα και στηρίζεται στην αξιολόγηση του
ακροατηρίου, στο κόστος του «μέσου» και στη στοχευόμενη αγορά.
«Όχημα» μπορεί να αποτελέσει ένα πρόγραμμα, ένα έργο, μια «σειρά»
στην τηλεόραση, μια εκπομπή σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, η σελίδα μιας
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εφημερίδας ή ενός περιοδικού. Η θέση, το μέγεθος της διαφήμισης και η
συμφωνία της με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την αισθητική του
«οχήματος» είναι από τα στοιχεία που εξετάζονται κάθε φορά στην επιλογή
του συγκεκριμένου «οχήματος» μέσα σ' ένα «μέσο».

4.3.2. Η «μάκρο» και «μίκρο» - προσέγγιση στον σχεδιασμό των
Μ.Μ.Ε., ως βοηθητικό εργαλείο στη λήψη απόφασης

Βοηθητικό εργαλείο στην προσπάθεια των υπεύθυνων να λάβουν τις
καθοριστικές αποφάσεις σχετικά με την επιλογή των Μ.Μ.Ε. είναι και η
θεώρηση τους από μακροσκοπική και μικροσκοπική σκοπιά. Επιχειρούν με την
προσέγγιση αυτή να πετύχουν την κατά περίπτωση αποτελεσματική έκθεση
του διαφημιστικού μηνύματος στους δυνητικούς καταναλωτές.
Η «μακρό» - θεώρηση σχετίζεται με τα ακόλουθα θέματα, τα οποία
εξετάζονται και δίνουν απαντήσεις, όπως:
1. Σε ποιο/α Μ.Μ.Ε. θα τοποθετήσουν τη διαφήμιση;
2. Πόσα χρήματα θα ξοδευτούν για την αγορά «χρόνου» και «χώρου»
στα Μ.Μ.Ε.;
3.

Ποιους

δυνητικούς

καταναλωτές

του

επώνυμου

προϊόντος

σχεδιάζουν να προσεγγίσουν μέσα από τη διαφήμιση;
4. Πόσες φορές σε ένα μήνα, στο πλαίσιο μιας διαφημιστικής
εκστρατείας, θα πρέπει οι δυνητικοί καταναλωτές να εκτεθούν στη διαφήμιση;
Η «μικρό» - θεώρηση σχετίζεται με τα ακόλουθα θέματα, τα οποία
εξετάζονται και δίνουν απαντήσεις, όπως:
1.

Μετά την κατ' αρχήν επιλογή των Μ.Μ.Ε., προσδιορίζεται σε ποιο

πρόγραμμα, έργο ή «σειρά» της τηλεόρασης, σε ποια ραδιοφωνική εκπομπή, σε
ποια σελίδα στις εφημερίδες ή στα περιοδικά και αλλού ή και σε ποιο
συνδυασμό όλων αυτών θα εμφανιστεί το διαφημιστικό μήνυμα.
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2. Πόσες φορές την ημέρα, την εβδομάδα, τον μήνα σ' ένα ή
περισσότερα Μ.Μ.Ε. θα εμφανιστεί η διαφήμιση;
3. Ποια θα είναι η διάρκεια του μηνύματος και το μέγεθος της
διαφήμισης στα διάφορα Μ.Μ.Ε.;
4. Ποια θα είναι τα Μ.Μ.Ε. που θα επιλεγούν για τη μετάδοση του
μηνύματος, με κριτήρια τους αντικειμενικούς στόχους της διαφήμισης; Π.χ., ε
νημέρωση για το επώνυμο προϊόν και διαμόρφωση «στάσης» του καταναλωτή
απέναντι στο επώνυμο προϊόν (Βλ. Ενότητα 8.1.5.1).

4.4.

To πρόγραμμα επιλογής των Μ.Μ.Ε.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
1. ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης,
2. διαμόρφωση αντικειμενικών στόχων που αφορούν τα Μ.Μ.Ε.,
3. ανάπτυξη στρατηγικής μέσων (δηλαδή ύπαρξη σχεδίου δράσης),
4.

αξιολόγηση

του

προγράμματος.

Το

παρακάτω

σχήμα

(10)

παρουσιάζει παραστατικά τα προαναφερθέντα στάδια, και (11) παρουσιάζει
παραστατικά μιαν εναλλακτική προσέγγιση διαμόρφωσης προγράμματος
Μ.Μ.Ε.
Μετά την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης διαμορφώνονται οι
στόχοι που αφορούν την επιλογή των Μ.Μ.Ε. Αποτελούν υποσύνολο των
διαφημιστικών στόχων

και πρέπει να είναι εξειδικευμένοι,

μετρήσιμοι,

πραγματοποιήσιμοι από την άποψη των διαθέσιμων πόρων (προϋπολογισμός)
και προσδιορισμένοι χρονικά. Η διαμόρφωση των στόχων περνά μέσα από τη
διατύπωση ερωτημάτων και από την εξέταση των γενικών και ειδικών παρα
γόντων που διευκολύνουν τους υπεύθυνους στην κατάστρωση του πλάνου
δράσης (στρατηγική Μ.Μ.Ε.).
Η σύνταξη της περίληψης (Brief) για τα Μ.Μ.Ε. συμπυκνώνει ερευνητικά
δεδομένα που αφορούν το στοχευόμενο ακροατήριο...
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Ανάλυση της Υπάρχουσας κατάστασης

Αντικειμενικοί Στόχοι Μ.Μ.Ε.

Α

Αγορά χρόνου και χώρου από τα "γραφεία" μέσων

Ελεγχος και παρακολούθηση προγράμματος Μ.Μ.Ε.

Εικόνα - Το πρόγραμμα Μ.Μ.Ε.
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... (π.χ., δημογραφικά χαρακτηριστικά και συνήθειες σχετικά με τη χρήση των
Μ.Μ.Ε.), την κατηγορία του προϊόντος και το επώνυμο προϊόν. Αποτελεί ένα
απαραίτητο στάδιο για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού για την επιλογή των
Μ.Μ.Ε.
Να σημειωθεί ότι οι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό των Μ.Μ.Ε. δεν πρέπει να
ενημερώνονται για να προβούν στην αγορά χρόνου και χώρου, αφού έχει
δημιουργηθεί η διαφήμιση. Αντίθετα, υποστηρίζεται ότι η επιλογή των Μ.Μ.Ε.
έχει επιπτώσεις στη δημιουργική διαδικασία και επηρεάζει τη διαμόρφωση του
μηνύματος. Το «μέσο» κατ' αρχήν και αμέσως μετά το «όχημα» συνδέονται με
τα ερωτήματα «τι θα ειπωθεί» και «πώς θα ειπωθεί» στη διαφήμιση. Η
μετεξέλιξη της αρχικής δημιουργικής ιδέας σε «περιεχόμενο» και «μορφή»
διαφημιστικού μηνύματος είναι συνάρτηση και της επιλογής των Μ.Μ.Ε.
Ακολουθεί η πρόταση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος αξιοποίησης των
Μ.Μ.Ε. που έχουν επιλεγεί για τη διαφημιστική εκστρατεία. Το διαφημιστικό
γραφείο αφού πάρει την έγκριση του πελάτη, δίνει εντολή αγοράς χρόνου και
χώρου στα «διαφημιστικά μέσα». (Η τελευταία ενέργεια μπορεί να πραγματο
ποιηθεί και χωρίς τη διαμεσολάβηση του διαφημιστικού γραφείου,

με

απευθείας εντολή του πελάτη προς τα «γραφεία διαφημιστικών μέσων»). Το
πρόγραμμα Μ.Μ.Ε. σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του παρακολουθείται και
ελέγχεται από το διαφημιστικό γραφείο για την απρόσκοπτη εξέλιξη του και
την τήρηση των συμφωνηθέντων.
Οι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την επιλογή των Μ.Μ.Ε. στην προσπάθεια
τους να διατυπώσουν στόχους ρεαλιστικούς, μετρήσιμους και υλοποιήσιμους,
αντιμετωπίζουν πολλά

ερωτήματα,

στα οποία

επιχειρούν να

δώσουν

απαντήσεις. Μέσα από τη διερεύνηση όλων των προβλημάτων θα είναι σε
θέση να διαμορφώσουν στρατηγική επιλογή των Μ.Μ.Ε. Το Σχήμα που ακολου
θεί παρουσιάζει τα ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι
υπεύθυνοι και περιγράφει σε αδρές γραμμές τις ενέργειες που οφείλουν να
πραγματοποιήσουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
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Οι απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις στηρίζονται στην ποσοτική και
ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, που αναφέρονται σε συγκεκριμένους
παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν την επιλογή ή τις επιλογές των
υπεύθυνων σχετικά με τα Μ.Μ.Ε. Για μεθοδολογικούς λόγους προτείνεται η
κατάταξη τους σε δύο επίπεδα, το γενικό και το ειδικό.
Η

«άριστη»

κατανομή

δεν

πετυχαίνεται

ακολουθώντας

μόνο

ορισμένους κανόνες, αλλά είναι και συνάρτηση των αντικειμενικών στόχων της
διαφημιστικής εκστρατείας, του είδους και της φύσης του προϊόντος και της
ύπαρξης των μέσων επικοινωνίας. Παράλληλα, σημειώνεται ότι, όπως και στις
άλλες δραστηριότητες για την ολοκλήρωση του διαφημιστικού προγράμματος,
δεν υπάρχει η «άριστη» λύση, που να είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις περιπτώσεις
για

τον

σχεδιασμό

του

χρονικού

προσδιορισμού

της

διαφημιστικής

εκστρατείας. Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα επιλογής της «άριστης» κάθε φορά
—και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις— λύσης στο πρόβλημα της
χρονικής κατανομής.

LGNGNSLAN
ΑΑΝΗΑΤ
OfllENTAL HOTEL
^MANHATTAN HOTE

The world s first electric outdoor advertism ent- NYC, 1892
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4.4.1. Γενικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των Μ.Μ.Ε.
4.4.1.1.

Οι καταναλωτές

Ως γενικοί παράγοντες θεωρούνται οι ακόλουθοι:
Η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη της τα κοινωνικά, οικονομικά και
δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών στους οποίους θέλει να
προωθήσει το προϊόν, αλλά και τις συνήθειες τους όσον αφορά στη χρήση των
μέσων επικοινωνίας. Π.χ., επιχείρηση που παράγει παιγνίδια για παιδιά
προσχολικής ηλικίας και κρίνει ότι το διαφημιστικό μήνυμα πρέπει να φτάσει
στα παιδιά, θα πρέπει να αποκλείσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Φαίνεται
ότι η τηλεόραση είναι το καταλληλότερο μέσο στη συγκεκριμένη περίπτωση.
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4.4.Ι.2. Το ποσό που είναι διαθέσιμο για την αγορά «χώρου» στα Μ.Μ.Ε

Το διαθέσιμο ποσό λειτουργεί ως περιοριστικός παράγοντας και
αναγκάζει την επιχείρηση να επικεντρώνει την προσοχή της σ' ένα πρωταρχικό
μέσο και μόνο κάτω από την πίεση του ανταγωνισμού να επιλέγει και κάποιο
άλλο. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε η κατανομή
«χώρου» ή «χρόνου» να είναι τέτοια, που να προσφέρει το μέγιστο δυνατό
αποτέλεσμα στην προσπάθεια προβολής του προϊόντος.

4.4.Ι.3. Η αποδοτικότητα του μέσου σε σχέση με την παρουσίαση του
προϊόντος

Το είδος του προϊόντος αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για την επιλογή
του μέσου. Τα διάφορα «μέσα» έχουν τις δικές τους δυνατότητες για
παρουσίαση, απεικόνιση, πειστικότητα, αλλά και προσέγγισης των δυνητικών
καταναλωτών της αγοράς-στόχου-π.χ., αυτόματη πρέσα που κατασκευάζει το
εξωτερικό πλαίσιο ηλεκτρονικών θερμοσιφώνων δεν είναι σκόπιμο να
διαφημιστεί από την τηλεόραση. Ο αριθμός των αγοραστών του συγκεκριμέ
νου προϊόντος είναι μικρός, η επενδυτική δαπάνη για την αγορά του υψηλή και
ο χρόνος που απαιτείται για να παρακινηθεί το ενδιαφέρον, να προσελκυστεί η
προσοχή και να πειστεί ο δυνητικός αγοραστής είναι μεγάλος. Γι αυτούς τους
λόγους, οι υπεύθυνοι επιλέγουν ως κύριο μέσο της προώθησης του τις προσω
πικές πωλήσεις και, συμπληρωματικά, τις εκθέσεις και τη διαφήμιση σε
περιοδικό που απευθύνεται σε ειδικούς, π.χ., μηχανικούς, ηλεκτρολόγουςμηχανολόγους κ.λπ. Αντίθετα, ένα καταναλωτικό προϊόν, π.χ., απορρυπαντικό,
που επιδεικνύεται στις διάφορες χρήσεις του και συγκρίνεται με άλλο
ανταγωνιστικό, μπορεί να διαφημιστεί αποτελεσματικότερα με ζωντανές
παρουσιάσεις στην τηλεόραση.
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4.4.Ι.4. Η γεωγραφική κατανομή του προϊόντος και τα κανάλια διανομής
που αξιοποιεί

Η επιλογή των μέσων επικοινωνίας συνδυάζεται με τα κανάλια διανομής
του προϊόντος και με τις αγορές στις οποίες προωθείται, π.χ., τοπική,
περιφερειακή, εθνική ή διεθνής αγορά.

4.4.Ι.5. Το

σχετικό

κόστος

των

κυριότερων

κατηγοριών

μέσων

επικοινωνίας

Το κόστος είναι ουσιαστικός παράγοντας για την επιλογή του Μ.Μ.Ε.·
π.χ., η εφημερίδα θεωρείται φθηνό μέσο, ενώ η τηλεόραση ακριβό. Δεν είναι,
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όμως, η απόλυτη διαφορά κόστους που έχει σημασία, αλλά το μέγεθος και η
σύνθεση των αποδεκτών σε σχέση με το κόστος.

4.4. Ι.6. Η διαθεσιμότητα του μέσου

Η διαθεσιμότητα του «μέσου» λαμβάνεται υπόψη στην επιλογή των
Μ.Μ.Ε. Η επιχείρηση ορισμένες φορές δεν μπορεί να βρει τον κατάλληλο —
σύμφωνα με τον προγραμματισμό της— χρόνο στην τηλεόραση ή στο
ραδιόφωνο και αναγκάζεται να στρέφεται σε εναλλακτικές λύσεις, π.χ., αφίσες,
εφημερίδες, περιοδικά κ.ά.

4.4. Ι.7. Οι δραστηριότητες των ανταγωνιστών
Είναι σημαντικό για την επιχείρηση να γνωρίζει ποια μέσα χρησιμοποιεί
και ποια χρονική κατανομή ακολουθεί ο ανταγωνιστής. Συνηθίζεται στην
πράξη, όταν ένα μέσο κυριαρχείται από τον ανταγωνιστή που δαπανά και
μεγαλύτερα ποσά για την προβολή του προϊόντος, να μην τον ακολουθεί η
επιχείρηση. Θεωρείται σκόπιμο να επιλέξει κάποιο άλλο μέσο που θα είναι
εξίσου

αποτελεσματικό,

αλλά

ελεύθερο

από

τις

δραστηριότητες

του

ανταγωνιστή.

4.4. Ι.8. Ο κύκλος ζωής του προϊόντος

Ο κύκλος ζωής του προϊόντος είναι παράγοντας που επηρεάζει την
επιλογή των «μέσων»· π.χ., στο «εισαγωγικό στάδιο» του κύκλου, όλη η
προσπάθεια επικεντρώνεται στο να γίνει πλατιά γνωστό το προϊόν και γι' αυτό
αξιοποιούνται διάφορα μέσα επικοινωνίας. Αντίθετα, στο «στάδιο της
ωριμότητας», όπου η αναζήτηση νέων αγορών και η καλύτερη αξιοποίηση
αυτών που υπάρχουν αποτελεί το κύριο μέλημα της επιχείρησης, η επιλεκτική
διαδικασία για τη χρήση

συγκεκριμένων

λεπτομερής.
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μέσων είναι απαιτητική

και

4.4.Ι.9. Η μορφή και το περιεχόμενο του μηνύματος

Η μορφή και το περιεχόμενο του μηνύματος καθορίζουν και την
πρόκριση του «μέσου», το οποίο θα εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για μιαν
αποτελεσματική παρουσίαση του προϊόντος.

4.4.2.

Ειδικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των Μ.Μ.Ε

4.4.2.Ι. Η κάλυψη (Reach)
Ως ειδικοί παράγοντες θεωρούνται οι ακόλουθοι:
Ορίζεται ως ο αριθμός των ατόμων ή των νοικοκυριών που εκτίθενται
σ' ένα διαφημιστικό μήνυμα, το οποίο εμφανίζεται σ' ένα συγκεκριμένο μέσο
επικοινωνίας, τουλάχιστον μία φορά, σε μία καθορισμένη χρονική περίοδο. Ως
χρονική βάση λαμβάνεται συνήθως η περίοδος των τεσσάρων εβδομάδων.
Εκφράζεται σε απόλυτους αριθμούς ή σε ποσοστό, με την προϋπόθεση
ότι έχει επακριβώς καθοριστεί ο συνολικός αριθμός του στοχούμενου
ακροατηρίου. Η «κάλυψη» (Reach) είναι ένας από τους σημαντικούς ειδικούς
παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή των μέσων. Είναι, επίσης,
ένα μέγεθος που προσμετράτε μία μόνο φορά, έστω κι αν ο ακροατής-θεατήςαναγνώστης εκτεθεί στο διαφημιστικό μήνυμα περισσότερες φορές στο
χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων εβδομάδων.
Ο υπεύθυνος σχεδιασμού, όταν επιλέγει ως μέσο την τηλεόραση, θέλει
να γνωρίζει την «κάλυψη» σε δύο επίπεδα:
(α) την «κάλυψη» ενός ειδικού διαύλου επικοινωνίας στην τηλεόραση,
π.χ., το Α τηλεοπτικό πρόγραμμα και
(β) τη συνδυασμένη «κάλυψη» τεσσάρων τηλεοπτικών προγραμμάτων,
που αποτελούν επιλεγμένους διαύλους επικοινωνίας για μια συγκεκριμένη
διαφημιστική εκστρατεία. Στην περίπτωση αυτή, η «κάλυψη» του πρώτου
επιπέδου προσμετράται μία φορά στις τέσσερις εβδομάδες, έστω κι αν οι
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θεατές έχουν εκτεθεί περισσότερες από μία φορές στο Α τηλεοπτικό
πρόγραμμα.
Στο δεύτερο επίπεδο, όπου τα τηλεοπτικά προγράμματα θα χρησι
μοποιηθούν για την ίδια διαφημιστική εκστρατεία, κάποιοι θεατές πιθανόν να
εκτεθούν δύο ή τρεις φορές στο ίδιο πρόγραμμα, ενώ κάποιοι άλλοι πιθανόν
να εκτεθούν και στα τέσσερα προγράμματα μία ή και περισσότερες φορές,
θεωρείται ότι, αν στο χρονικό διάστημα των τεσσάρων εβδομάδων έχουν δει
τα προγράμματα τουλάχιστον μία φορά, έχουν ήδη εκτεθεί στα συγκεκριμένα
προγράμματα και δεν υπολογίζεται ο αριθμός των θεατών δεύτερη ή τρίτη
φορά.
Σημειώνεται ότι η «κάλυψη», ως ειδικός παράγοντας που λαμβάνεται
υπόψη στην επιλογή των Μ.Μ.Ε., αποκτά διαφορετικό ειδικό βάρος και
αξιοποιείται με διαφορετικό τρόπο στην περίπτωση που το προϊόν είναι νέο
και βρίσκεται στο εισαγωγικό στάδιο, απ' ότι όταν είναι καθιερωμένο. Επίσης,
με αντίστοιχο τρόπο αξιοποιείται ο παράγοντας αυτός σύμφωνα με τον στόχο
που θέτει η διαφημιστική εκστρατεία.

4.4.2.2. Η συχνότητα
Η «συχνότητα» αναφέρεται στις φορές που ένα άτομο ή νοικοκυριό
εκτίθεται στην καθορισμένη χρονική περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων στο
μήνυμα

των

διαφημιστικών

καταχωρήσεων.

Ο

καθιερωμένος

τρόπος

καθορισμού της συχνότητας δεν βοηθά τους υπεύθυνους να αξιολογήσουν τις
εναλλακτικές προτάσεις για την χρησιμοποίηση των Μ.Μ.Ε.
Ένα πρόγραμμα επιλογής Μ.Μ.Ε, με καθορισμένο προϋπολογισμό από
τη μεριά του διαφημιζόμενου, μπορεί να σχεδιαστεί για να προσεγγίσει και να
καλύψει πολλά άτομα λίγες φορές ή λίγα άτομα πολλές φορές, Είναι μια
διελκυστίνδα με αντισταθμιστικά οφέλη ανάμεσα στην «κάλυψη» (Reach) και
στη «συχνότητα» (Frequency), στην οποία επιδίδονται οι υπεύθυνοι προτού
αποφασίσουν για τον τελικό προγραμματισμό των μέσων.
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Για παράδειγμα, διανέμοντας τον προϋπολογισμό σε διαφορετικά
«μέσα», όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά και σε διαφο
ρετικά προγράμματα (Vehicles), ένας πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων θα εκτεθεί
στη διαφημιστική εκστρατεία, αλλά όχι πολύ συχνά. Αντίθετα, εστιάζοντας τη
δαπάνη

του προϋπολογισμού

σ'

ένα

«μέσο»,

π.χ., περιοδικά

και σε

περιορισμένο αριθμό περιοδικών (Vehicles), ένας πολύ μικρός αριθμός ατόμων
θα εκτεθεί στη διαφημιστική εκστρατεία πάρα πολύ συχνά.
Λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους διαφημιστικούς στόχους, αλλά
και τους γενικούς παράγοντες, όπως π.χ, τη στοχούμενη αγορά, τους
ανταγωνιστές, το είδος του προϊόντος, τη φάση του κύκλου ζωής του
προϊόντος κ.ά, καταλήγουν σε αποφάσεις που, κατά την άποψη τους, προ
σφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον πελάτη τους.

4.4.2.3. Ο συνολικός αριθμός προβολών του διαφημιστικού μηνύματος

Ο συνολικός αριθμός προβολών ή «βαρύτητα») ισούται με το γινόμενο
του ποσοστού «κάλυψης» επί της «συχνότητας» στο καθορισμένο χρονικό
διάστημα των τεσσάρων εβδομάδων στα διάφορα Μ.Μ.Ε. και στα διάφορα
προγράμματα (Vehicles).
Αναφέρεται

σε

όλα

τα

ποσοστά

κάλυψης

του

στοχούμενου

ακροατηρίου, σε όλα τα προγράμματα και τις φορές που αυτό εκτίθεται στο
διαφημιστικό μήνυμα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ανεξαρτήτως
επικαλύψεων. Το σύνθετο κριτήριο παρέχει στους υπεύθυνους ένα μέτρο για
την αξιολόγηση των Μ.Μ.Ε. και βοηθά στη διαδικασία επιλογής τους. Κάθε
διαχειριστική περίοδο διατίθενται τεράστια ποσά για την αγορά χρόνου και
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χώρου στα Μ.Μ.Ε. Γι' αυτόν τον λόγο γίνονται προσπάθειες για εξεύρεση
τρόπων που θα βοηθήσουν στην εκτίμηση των παραπάνω παραγόντων. Ο
υποστηρίζει ότι στην επιλογή των Μ.Μ.Ε. χρησιμοποιούνται κριτήρια που δεν
έχουν καμιά αξία. Για το σχεδιασμό των Μ.Μ.Ε., θέλοντας να δείξει το μέγεθος
του

προβλήματος,

τονίζει

ότι

είναι

προτιμότερο

να

παρουσιάζεται

απροσδιόριστα ορθός, παρά επακριβώς λαθεμένος.
Από άλλους ερευνητές θεωρείται ότι ο ειδικός παράγοντας «συνολικός
αριθμός προβολών» δεν είναι επαρκής για την αξιολόγηση ενός προτεινόμενου
σχεδίου επιλογής Μ.Μ.Ε. Για παράδειγμα, τρεις διαφημιστικές καταχωρήσεις
«συχνότητα», σ' ένα πρόγραμμα (Vehicle) συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού
με ποσοστό «κάλυψης» 10%, δίνουν συνολικό αριθμό προβολών GRP's=Rx F= I
0 χ 3=30 στη χρονική περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων. Παράλληλα, μια
διαφημιστική καταχώρηση («συχνότητα») σε τρία προγράμματα (Vehicles) του
ίδιου — ή και άλλου — τηλεοπτικού σταθμού με ποσοστό κάλυψης 10% το
καθένα δίνουν τον ίδιο αριθμό συνολικών προβολών GRP's=RxF=30x 1=30.
Στην περίπτωση αυτή, ενώ υπάρχει το ίδιο τελικό αποτέλεσμα, οι
επιπτώσεις στον αποδέκτη δεν είναι οι ίδιες.
Το ποιοτικό στοιχείο της επανάληψης και της εμπέδωσης έχει απολεσθεί
σε μια προσπάθεια ποσοτικής έκφρασης των δεδομένων. Ο «συνολικός
αριθμός προβολών» δεν παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση και μετρά
ευνοϊκά διαφημιστικές εκστρατείες που απαιτούν υψηλή «κάλυψη» (Reach) και
χαμηλή «συχνότητα» (Frequency). Αυτή η μονομέρεια είναι ουσιαστική, όταν η
διαφημιστική εκστρατεία απαιτεί υψηλή «συχνότητα».
Αν και ορισμένες φορές συγχέεται με τη «συχνότητα» (Frequency) ή
αναφέρεται ως «συχνότητα», δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι
είναι μόνο ένας εξαγόμενος μέσος όρος. Όπως προαναφέρθηκε, έχει προταθεί
από

ορισμένους

ερευνητές να

χρησιμοποιείται

στον

υπολογισμό

του

«συνολικού αριθμού προβολών», ενώ αντίθετα άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι
καλύτερα να περιπέσει σε αχρηστία, γιατί δεν έχει να προσφέρει τίποτε και
παράλληλα αγνοεί την αποτελεσματική συχνότητα.
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4.4.2.4. Η αποτελεσματική συχνότητα (Effective Frequency)

Η «αποτελεσματική συχνότητα» είναι όρος ο οποίος διαμορφώθηκε από
την αναγκαιότητα προσδιορισμού του αριθμού των επαναλήψεων, που πρέπει
να εμφανιστεί μια διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε., ώστε να προσεγγίσει αποτελεσματικά
το στοχούμενο ακροατήριο. Στηρίζεται στην άποψη

ότι ο δυνητικός

καταναλωτής θα πρέπει να εκτεθεί στο διαφημιστικό μήνυμα για ένα
συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό επαναλήψεων, στη χρονική περίοδο του αγορα
στικού κύκλου (η περίοδος ανάμεσα σε δύο επαναλαμβανόμενες αγορές) ή στο
χρονικό διάστημα των τεσσάρων εβδομάδων, ώστε να είναι σε θέση η
διαφήμιση να επηρεάσει θετικά την πρόθεση του για την αγορά του προϊόντος.
Δεν υπάρχουν, όμως, δεδομένα που να προσδιορίζουν αντικειμενικά τον
ακριβή αριθμό επαναλήψεων για να μπορέσει με επιτυχία να προσεγγίσει η
διαφήμιση τον καταναλωτή. Ορισμένοι υπεύθυνοι σχεδιασμού θεωρούν ότι
επιτυγχάνεται με τρεις επαναλήψεις και συνεχίζεται ανάλογα με το προϊόν, τον
ανταγωνισμό, το μερίδιο της αγοράς, τη μορφή και το περιεχόμενο του
μηνύματος και το Μ.Μ.Ε. Άλλοι υποστηρίζουν από μία έως και εννέα
επαναλήψεις και ανάλογα με την περίπτωση συνιστούν την αποτελεσματική
συχνότητα, ενώ άλλοι την προσδιορίζουν ανάμεσα στις 3 έως και 13
επαναλήψεις (Sissors και Bumba 1991, "Tellis 2004). Δεν υπάρχει ομοφωνία ως
προς τον αριθμό των επαναλήψεων, ο οποίος, άλλωστε, εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες (θέση, μέγεθος, πρωτοτυπία διαφήμισης κ,ά.)

4.4.2.4.Ι. Υπολογισμός της ελάχιστης αποτελεσματικής συχνότητας

Ο Rossiter και ο Percy (1997) επιχείρησαν να προσεγγίσουν το πρόβλημα
υπολογισμού

της

«ελάχιστης

αποτελεσματικής

συχνότητας»

για

το

εκπεμπόμενο μήνυμα λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω καθοριστικούς —
κατά την άποψη τους— παράγοντες:
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1. Την προσοχή που δίνεται στο Μ.Μ.Ε. και στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα (Vehicle Attention).
2. Το στοχευόμενο ακροατήριο (Target Audience).
3. Τους επικοινωνιακούς στόχους (Communication Objectives).
4. Τη διαπροσωπική επίδραση (Interpersonal Influence).

Αναλυτικότερα:
1. Η προσοχή που δίνεται στο Μ.Μ.Ε. και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Αναφέρεται στην προσοχή του αποδέκτη (θεατή-ακροατή) προς το Μ.Μ.Ε. και
το συγκεκριμένο πρόγραμμα και όχι προς το διαφημιστικό μήνυμα. Υψηλής
προσοχής δίαυλοι στα Μ.Μ.Ε. είναι προγράμματα και «σειρές» (Serials) υψηλής
τηλεθέασης στην τηλεόραση, τα περιοδικά και οι εφημερίδες μεγάλης
κυκλοφορίας, η υπαίθρια διαφήμιση, η διαφήμιση στο σημείο της πώλησης,
Χαμηλής προσοχής είναι το ραδιόφωνο, τα περιοδικά χαμηλής κυκλοφορίας
και τα τηλεοπτικά προγράμματα που έχουν μικρή τηλεθέαση.
Πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1 (ένα) όταν το Μ.Μ.Ε. και το
πρόγραμμα είναι υψηλής συμμετοχής και με συντελεστή 2 (δύο) όταν το Μ.Μ.Ε.
και το αντίστοιχο πρόγραμμα είναι χαμηλής συμμετοχής. Ο συντελεστής αυτός
χαρακτηρίζεται διορθωτικός συντελεστής και αναφέρεται στον αριθμό των
επιπρόσθετων προβολών του διαφημιστικού μηνύματος που απαιτείται σε
κάθε περίπτωση.
2. Το στοχευόμενο ακροατήριο. Ανάλογα με τους καταναλωτές στους
οποίους απευθύνεται η διαφήμιση καθορίζεται και ο αριθμός προβολώνεπαναλήψεων του διαφημιστικού μηνύματος. Συγκεκριμένα, στο χρονικό
διάστημα ενός αγοραστικού κύκλου:
α) Οι καταναλωτές υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης-προσήλωσης προς το
προϊόν (Brand Loyals)bev χρειάζονται πρόσθετες προβολές, γιατί γνωρίζουν
ήδη πολύ καλά το προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, ο διορθωτικός συντελεστής
προβολών του διαφημιστικού μηνύματος είναι 0 (μηδέν).
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β) Οι ευμετάβλητοι ή ευκαιριακοί καταναλωτές (Brand Switchers)
χρειάζονται, για να πειστούν να αλλάξουν συνήθειες, 2 (δύο) προβολές του
διαφημιστικού μηνύματος. Ο διορθωτικός συντελεστής είναι 2 (δύο).
γ) Για τους καταναλωτές υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης άλλων ε
πώνυμων προϊόντων (Other Brand Loyals), για να πειστούν να δοκιμάσουν το
προϊόν, απαιτείται έκθεση τουλάχιστον 2 (δύο) φορές στο διαφημιστικό
μήνυμα. Ο διορθωτικός συντελεστής είναι 2 (δύο).
δ) Οι νέοι καταναλωτές, που εισέρχονται στην κατηγορία του
προϊόντος, για να προσεγγιστούν, χρειάζονται 2 (δύο) επαναλήψεις του
διαφημιστικού μηνύματος, όταν η επιχείρηση είναι ηγέτιδα στην κατηγορία του
προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή ο διορθωτικός συντελεστής είναι 2 (δύο).
Όταν η επιχείρηση δεν είναι ηγέτιδα, ο απαιτούμενος αριθμός επαναλήψεων
είναι ίσος μ' εκείνον του ηγέτη συν 1 (ένα). Δηλαδή ο διορθωτικός συντελεστής
προβολών του διαφημιστικού μηνύματος είναι 3 (τρία).
3.

Οι επικοινωνιακοί στόχοι. Όταν η διαφημιστική εκστρατεία έχει

καθορίσει ως έναν από τους διαφημιστικούς στόχους την «ενημέρωση του
επώνυμου

προϊόντος»

(Brand

Awareness)

και

πιο

συγκεκριμένα

την

«αναγνώριση του επώνυμου προϊόντος» (Brand Recognition), ο απαιτούμενος
αριθμός επαναλήψεων είναι χαμηλός και ο διορθωτικός συντελεστής είναι 0
(μηδέν). Όταν ο συγκεκριμένος στόχος στο πλαίσιο της ενημέρωσης α
ναφέρεται στην «ανάκληση στη μνήμη του καταναλωτή» (Brand Recall), τότε
απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός επαναλήψεων του διαφημιστικού μηνύματος.
Αν η επιχείρηση είναι ηγέτιδα, ο διορθωτικός συντελεστής είναι 2 (δύο).
Στην αντίθετη περίπτωση, ο απαιτούμενος αριθμός επαναλήψεων είναι ίσος με
του ηγέτη συν I (ένα). Δηλαδή ο διορθωτικός συντελεστής είναι 3 (τρία). Όταν
ένας από τους επικοινωνιακούς στόχους είναι η «διαμόρφωση της στάσης του
καταναλωτή απέναντι στο προϊόν» (Brand Attitude), τότε ο αριθμός των
απαιτούμενων επαναλήψεων καθορίζεται με βάση το είδος της παρακίνησης.
Όταν η παρακίνηση είναι «πληροφοριακή» (Informational), τότε δεν απαιτείται
πρόσθετος αριθμός επαναλήψεων και ο διορθωτικός συντελεστής είναι 0
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(μηδέν). Όταν η παρακίνηση είναι «μεταλλακτική» (Transformational), τότε ο
αριθμός των επαναλήψεων του διαφημιστικού μηνύματος είναι 2 (δύο) αν η
επιχείρηση κατέχει ηγετική θέση στην κατηγορία της.
Ο διορθωτικός συντελεστής των διαφημιστικών προβολών είναι 2
(δύο).

Αν

η επιχείρηση

δεν

είναι

ηγέτιδα,

ο απαιτούμενος

αριθμός

επαναλήψεων είναι ίσος με του ηγέτη συν I (ένα). Δηλαδή ο διορθωτικός
συντελεστής είναι 3 (τρία).
4.

Η διαπροσωπική επίδραση. Αναφέρεται στην κοινωνική διάχυση του

διαφημιστικού μηνύματος συνήθως μέσα από την προσωπική επαφή των
καταναλωτών, αλλά ακόμη και από την επίδραση των κοινωνικών ομάδων
αναφοράς.
Για παράδειγμα, δυνητικός καταναλωτής βλέπει να χρησιμοποιείται το
προϊόν από κοινωνικές ομάδες, στις οποίες θέλει και επιδιώκει να ανήκει. Από
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διαφημιστικές εκστρατείες, υπολογίζεται
ότι ανά τέσσερα άτομα που εκτίθενται στη διαφήμιση κατά τη διάρκεια του
αγοραστικού κύκλου ενός προϊόντος, τουλάχιστον ένα επικοινωνεί και
επηρεάζει άλλο ένα άτομο σχετικά με το προϊόν. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις,
ο διορθωτικός συντελεστής διαμορφώνεται στο -1 (μείον ένα). Όταν δεν
υπάρχει διαπροσωπική επίδραση ή δεν έχει επιτευχθεί για διάφορους λόγους, ο
διορθωτικός συντελεστής προβολών του διαφημιστικού μηνύματος είναι 0
(μηδέν).
Με βάση την ανάλυση των προαναφερθέντων παραγόντων, αλλά και
τις προτάσεις για τους διορθωτικούς συντελεστές, προτείνεται ένας τύπος με
τη

βοήθεια

του

οποίου

επιχειρείται

ο

υπολογισμός

της

ελάχιστης

αποτελεσματικής συχνότητας (Rossiter και Percy Ι997). Ο τύπος είναι ο εξής:

Ε.Α.Σ. = I +Π.Μ.Μ.Ε.(Ι,2) χ (Σ.Α.+Ε.Κ.Ε.Π.+Σ.Κ.Ε.Π.+Δ.Ε.) όπου:

Ε.Α.Σ.

=

Ελάχιστη αποτελεσματική συχνότητα.

1

=

Το απαιτούμενο υπόβαθρο προβολών του
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διαφημιστικού μηνύματος ή το σημείο εκκίνησης.
Π.Μ.Μ.Ε.

=

Προσοχή που δίνει ο αποδέκτης (θεατής
ακροατής) στο Μ.Μ.Ε. και στο συγκεκριμένο κάθε
φορά πρόγραμμα.
Ο απαιτούμενος αριθμός προβολών του

1,2

διαφημιστικού

μηνύματος,

ανάλογα

με

την

περίπτωση (υψηλής ή χαμηλής συμμετοχής Μ.Μ.Ε.
και πρόγραμμα).
ΣΑ

Διορθωτικός συντελεστής στόχου μενού
ακροατηρίου.

Σ.Κ.Ε.Π.

Διορθωτικός συντελεστής στάσης του
καταναλωτή απέναντι στο επώνυμο προϊόν.

Δ.Ε.

Διορθωτικός συντελεστής διαπροσωπικής
επίδρασης.

4.4.2.5. Η επίδραση ή το ειδικό βάρος του μέσου επικοινωνίας (Impact)

Αναφέρεται στο ποιοτικό στοιχείο της αξίας που έχει μια έκθεση του
διαφημιστικού μηνύματος σε καθορισμένη χρονική περίοδο στο συγκεκριμένο
μέσο. Όταν ο «συνολικός αριθμός προβολών» (G.R.P's) πολλαπλασιαστεί με την
«επίδραση» (Impact), δίνει τον «σταθμισμένο αριθμό προβολών» (W. GRP's).
Δηλαδή WGRP's=RxFx| (Kotler et al. 2002). Η θετική επίπτωση της
διαφήμισης στο προϊόν είναι συνάρτηση και των ποιοτικών στοιχείων, εκτός
της

«κάλυψης»

και της

«συχνότητας»,

όπως

της

«αξιοπιστίας»,

της

«σοβαρότητας», της «ποιότητας» των εκπομπών, των άρθρων ή των
ρεπορτάζ και του όλου κλίματος που διαμορφώνεται από τη συνολική στάση
και συνέπεια του. Με άλλα λόγια, το περιβάλλον του μέσου, το ύφος, η
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αισθητική του και η συνολική ποιότητα του επηρεάζουν το προϊόν (Smith και
Taylor 2003). Όλα τα παραπάνω συνιστούν το περιεχόμενο της «επίδρασης».
Ως ποιοτικός δείκτης είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί. θα μπορούσε,
όμως, με βάση ορισμένα κριτήρια να διαμορφωθεί μια κλίμακα αξιολόγησης
της «επίδρασης» που θα διαμορφώνεται από το I (ένα-ελάχιστο) ως το 5
(πέντε-μέγιστο).

4.4.2.6. Η επαναληπτικότητα (Continuity)

Αναφέρεται στη συνεχή προβολή της διαφήμισης για μία συγκεκριμένη
χρονική περίοδο, που είναι το έτος. Στο πλαίσιο μιας εκστρατείας όλες οι
διαφημίσεις δεν εμφανίζουν ανάλογη διάρκεια προβολής, αλλά αντίθετα
παρουσιάζουν περιοδική ένταση. Η περιοδικότητα στη ζήτηση του προϊόντος
επιδρά και στην προβολή του, όπως συμβαίνει π.χ, με τα παγωτά. Στην
περίπτωση

αυτή,

η επαναληπτικότητα

δεν

αποτελεί

έναν

από

τους

κυριότερους ειδικούς παράγοντες για την επιλογή του μέσου. Διαφαίνεται ότι
μεγαλύτερη βαρύτητα έχει η «κάλυψη» και η «συχνότητα».

4.4.2.7. Το σχετικό κόστος των μέσων επικοινωνίας
Η επιχείρηση, αφού καθορίσει σ' ένα πρώτο στάδιο το ποσό που είναι
διαθέσιμο για την αγορά «χώρου» και «χρόνου» στα μέσα επικοινωνίας, θα
πρέπει σ' ένα δεύτερο στάδιο να επιλέξει ανάμεσα στην κάθε κατηγορία μέσων,
αλλά και μέσα στην ίδια κατηγορία (χ, ψ, ζ πρόγραμμα), ποια θα είναι εκείνα
που θα χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη διαφημιστική εκστρατεία. Π.χ.,
επιχείρηση αποφασίζει ένα μέρος του ποσού, που διατίθεται για τα διάφορα
μέσα, να απορροφηθεί από τα περιοδικά. Ποια όμως περιοδικά; Με ποια
κριτήρια θα επιλεγούν; Σε πόσες εβδομαδιαίες ή μηνιαίες εκδόσεις θα
εμφανιστεί η διαφήμιση; Για να πάρει αποφάσεις θα συλλέξει πληροφορίες για
τα περιοδικά, σχετικά με τον αριθμό των αναγνωστών, με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους, με τις τιμές για κάθε σελίδα διαφήμισης κ,ά.
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Το σχετικό κόστος αποτελεί έναν ειδικό παράγοντα, που θεωρείται
σημαντικός για την επιλογή των μέσων επικοινωνίας. Μία από τις συχνότερα
χρησιμοποιούμενες μεθόδους για τον υπολογισμό του είναι το κριτήριο των
ανά

χιλιάδα

καλυπτόμενων

αναγνωστών-ακροατών-θεατών

(Cost

Per

Thousand Method. C.P.M.). Η επιλογή της επιχείρησης, ανάμεσα στα διάφορα
μέσα και στα προγράμματα, δεν στηρίζεται στην απόλυτη διαφορά κόστους.
Για τις ανάγκες της επιλογής δεν αρκεί η γενική διαπίστωση «η τηλεόραση είναι
ένα ακριβό μέσο, ενώ η εφημερίδα είναι φθηνό» ή ότι «στο Α περιοδικό μια
ολοσέλιδη τετράχρωμη διαφήμιση είναι φθηνότερη απ' ό,τι στο περιοδικό Β».
Απαιτείται το κόστος να εξεταστεί σε σχέση με την «αναγνωσιμότητα» και τη
«θέαση» του μέσου Γι' αυτόν τον λόγο, ο υπεύθυνος υπολογίζει το κόστος με
βάση

τους

χίλιους

θεατές-αναγνώστες-ακροατές

που

εκτίθενται

στο

διαφημιστικό μήνυμα.

4.5. Ο χρονικός προσδιορισμός της διαφημιστικής εκστρατείας

Οι

συνηθέστερες

προσεγγίσεις

στην

χρονική

κατανομή

της

διαφημιστικής εκστρατείας είναι οι εξής:
1. Εποχική διαφήμιση: Η εποχική εμφάνιση διαφημιστικών δρα
στηριοτήτων του προϊόντος οφείλεται κυρίως στην εποχική αυξομείωση της
ζήτησης του προϊόντος, π.χ., παγωτά.
2. Συνεχής διαφήμιση: Κατανέμεται ομαλά στη διάρκεια, συνήθως ενός
έτους. Αυτή η αντιμετώπιση είναι αντανάκλαση της ομαλής πορείας των
πωλήσεων — χωρίς έντονες αυξομειώσεις — του προϊόντος στη διαχειριστική
χρήση. Στη λογική της συνεχούς διαφήμισης, υπάρχει και η εναλλακτική
πρόταση

για

περισσότερο

συγκεντρωμένη
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χρονικά

και

πιο

έντονη

διαφημιστική προσπάθεια, συνήθως για ένα 3μηνο ή ένα 6μηνο. Στο σημείο
αυτό αναφέρεται ότι υπάρχει και η αυξομείωση της ακροαματικότηταςαναγνωσιμότητας των Μ.Μ.Ε., γεγονός που επηρεάζει τη διαδικασία επιλογής·
π.χ.,

τους

θερινούς

μήνες

μειώνεται

η τηλε-θέαση

και αυξάνεται

η

ακροαματικότητα του ραδιοφώνου.
3. Κυμαινόμενη διαφήμιση (Pulse Patterns). Χαρακτηρίζεται από εκρήξεις
έντονης

διαφημιστικής παρουσίας

του

προϊόντος,

σύντομης

χρονικής

διάρκειας, σε ορισμένα τμήματα αγορών που επιλέγει η επιχείρηση. Όταν η
διαφήμιση απευθύνεται στους ήδη υπάρχοντες πελάτες, η επίδραση της είναι
ισχυρότερη. Κατανέμεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς, ωστόσο, να
χαρακτηρίζεται από μεγάλες εξάρσεις. Αντίθετα, όταν απευθύνεται σε τμήματα
της αγοράς που επιχειρεί να μετατοπίσει την προτίμηση τους προς το
συγκεκριμένο προϊόν, τότε κατανέμεται σε μικρά χρονικά διαστήματα, είναι
έντονη και παρουσιάζει εξάρσεις.
4.

Μικροπερίοδος

έντονης

και

μηδενικής

διαφημιστικής

δραστηριότητας. Ως ένα βαθμό, αναφορικά με τις έντονες εξάρσεις, μοιάζει με
την «κυμαινόμενη» διαφημιστική δραστηριότητα, αλλά διαφέρει στο γεγονός
ότι υπάρχουν και αντίστοιχοι περίοδοι χωρίς καμιά δραστηριότητα.
Αυτός ο χρονικός προγραμματισμός που περιλαμβάνει και κενά
διαστήματα επιτρέπει την επιμήκυνση της διαφημιστικής εκστρατείας, χωρίς
να αλλάζει ο διαφημιστικός προϋπολογισμός και χωρίς να μειώνεται η
βαρύτητα της. Η υπόθεση που γίνεται είναι ότι στις περιόδους που δεν υπάρχει
διαφήμιση ο καταναλωτής θα θυμάται το επώνυμο προϊόν και το διαφημιστικό
μήνυμα.
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Εικόνα 5 - Χρονικές προσεγγίσεις κατανομής διαφημιστικής εκστρατείας.

Υπάρχει

ένα «μεταφερόμενο

αποτέλεσμα»

(Carryover

Effect)

της

προηγούμενης διαφημιστικής μικροπεριόδου, που μεταφέρεται στο κενό
χρονικό διάστημα και παραμένει μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη διαφημιστική
μικροπερίοδος).
Στο παραπάνω σχήμα παρουσιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις
χρονικής κατανομής.

4.6. Διάρκεια ζωής του διαφημιστικού μηνύματος

Όλα τα μέσα δεν παρουσιάζουν τις ίδιες δυνατότητες σχετικά με τη
διάρκεια ζωής του μηνύματος καθώς, π.χ., ένα τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό
μήνυμα διαρκεί 30 δευτερόλεπτα, ενώ το αντίστοιχο διαφημιστικό μήνυμα σε
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περιοδικό έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αποδίδει τα όποια
αποτελέσματα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Να σημειωθεί, όμως, ότι η
αποτελεσματικότητα του διαφημιστικού μηνύματος δεν μετριέται με βάση τη
διάρκεια ζωής του, ούτε ο παράγοντας αυτός είναι ο σημαντικότερος στην
αξιολόγηση και την επιλογή των μέσων επικοινωνίας.

4.7. Μέγεθος και θέση της διαφήμισης

Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται άμεσα με το κόστος της διαφήμισης.
Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι ή όταν εμφανίζεται σε προνομιακή θέση, τόσο
περισσότερο κοστίζει η αγορά «χώρου» σ' ένα μέσο. Π.χ., οπισθόφυλλα ή
εσωτερικές σελίδες δεξιού χεριού έχουν μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα από
άλλες σελίδες. Η θέση της διαφήμισης σε μια ενότητα διαφημίσεων κατά τη
διάρκεια των διαλειμμάτων στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση έχει
επιπτώσεις στο κόστος.
Το «αποτέλεσμα προβαδίσματος» (Primacy Effect) και το «πρόσφατο
αποτέλεσμα»

(Recency

Effect)

επηρεάζουν

το

επίπεδο

ανάκλησης

της

διαφήμισης και κατά συνέπεια την τιμή της. Όταν η διαφήμιση τοποθετείται
στην αρχή ή στο τέλος του διαλείμματος, παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα
ανάκλησης στη μνήμη του δυνητικού καταναλωτή, γιατί επενεργεί το
αποτέλεσμα προβαδίσματος ή το πρόσφατο αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου η
απόλυτη τιμή της είναι μεγαλύτερη, αλλά ταυτόχρονα η σχετική τιμή της
μπορεί να είναι φθηνή, γιατί απαιτείται μικρότερος αριθμός επαναλήψεων του
μηνύματος για να το εμπεδώσει ο αποδέκτης και να το ανακαλέσει στη μνήμη
του.
Αφού καθοριστεί το συνολικό ύψος της διαφημιστικής δαπάνης, ανήκει
στη διακριτική ευχέρεια του υπεύθυνου να αποφασίσει για το μέγεθος και τη
θέση της διαφήμισης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος στις κατηγορίες των
μέσων, αλλά και στην ίδια κατηγορία, ανάμεσα στα διάφορα μέσα, π.χ., το
κόστος γενικά στα περιοδικά και ειδικότερα η διαμόρφωση του στο Α ή στο Β
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περιοδικό. Έτσι, έμμεσα, επιλέγει και τα «μέσα» που θα χρησιμοποιήσει στη
διαφημιστική

εκστρατεία. Αναφέρεται ότι το

μεγαλύτερο

μέγεθος της

διαφήμισης έχει περισσότερες πιθανότητες να προσελκύσει την προσοχή και να
παρακινήσει το ενδιαφέρον του πιθανού καταναλωτή για να τη διαβάσει.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται περισσότερα στοιχεία
και να την κάνουν πιο ελκυστική. Η θέση της διαφήμισης βοηθά στην αύξηση
της αναγνωσιμότητας της (π.χ., πρώτη σελίδα, οπισθόφυλλο κ,τ.λ.) αλλά
καθορίζει και τη σύνθεση του αναγνωστικού κοινού που θα την προσέξει- π.χ.,
αν μια διαφήμιση εμφανίζεται στο αθλητικό τμήμα ενός περιοδικού γενικού εν
διαφέροντος, τότε αυτοί που θα την προσέξουν —και ίσως τη διαβάσουν—
είναι άτομα που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον αθλητισμό και
παρουσιάζουν,

ανάμεσα

στα

άλλα,

ορισμένα

ξεχωριστά

δημογραφικά

χαρακτηριστικά.

4.8. Χρήση

δημογραφικών

στοιχείων

και

τεχνικών

μέσων

στον

σχεδιασμό για τα Μ.Μ.Ε.

Πρώτοι οι Assael και Cannon (1979) αναρωτήθηκαν κατά πόσο τα
δημογραφικά στοιχεία βοηθούν στον σχεδιασμό για τα Μ.Μ.Ε. Ήταν μια
ερώτηση που έθετε σε αμφισβήτηση την καθιερωμένη άποψη ότι με βάση την
κατάτμηση της στοχευόμενης αγοράς, η χρήση δημογραφικών στοιχείων δεν
εξασφαλίζει αυτομάτως

και τον

ακριβή

εντοπισμό του

στοχευόμενου

ακροατηρίου. Η διαδικασία που ακολουθούσαν οι υπεύθυνοι για τον
σχεδιασμό των Μ.Μ.Ε. ήταν η εκ των «προτέρων κατάτμηση». Φαίνεται, όμως,
ότι δεν βοηθούσε τόσο, όσο αρχικά είχε εκτιμηθεί, στον εντοπισμό του
στοχευόμενου ακροατηρίου.
Αν οι υπεύθυνοι σχεδιασμού συλλέγουν πρώτα δημογραφικά στοιχεία
για καταναλωτές που αντιπροσωπεύουν τους χρήστες του προϊόντος της
επιχείρησης, και κατόπιν επιλέγουν τα Μ.Μ.Ε, διαμέσου των οποίων θα
προσεγγίσουν αυτούς τους καταναλωτές, τίθεται το εξής ερώτημα: Γιατί δεν
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παραλείπονται τα δημογραφικά στοιχεία και με αποτελεσματικότερο και
αμεσότερο τρόπο να προσεγγιστούν οι χρήστες του προϊόντος;.
Η ανάπτυξη

τεχνικών

μέσων

τα

τελευταία

χρόνια

άρχισε

να

υποκαθιστά, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη χρήση δημογραφικών στοιχείων. Η
προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζεται με τον γενικό όρο «δεδομένα μιας πηγής
πληροφόρησης» (Single Source Data)' στηρίζεται στην ηλεκτρονική μέτρηση της
έκθεσης ενός νοικοκυριού στα προγράμματα της τηλεόρασης, ενώ παράλληλα
με κατάλληλο ερωτηματολόγιο μετρά την αγοραστική συμπεριφορά του.
Η μέτρηση αυτή επιτρέπει την άμεση σύνδεση της έκθεσης στο Μ.Μ.Ε.
και της αγοραστικής συμπεριφοράς, χωρίς τη χρήση δημογραφικών στοιχείων
ως ενδιάμεσων παραγόντων. Όπως έδειξε η σχετική έρευνα, η άμεση σύνδεση
αποτελεί και το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου. Η επιλογή των Μ.Μ.Ε. με
βάση τα δημογραφικά στοιχεία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια μορφή υ
ποκατάστασης της αγοραστικής συμπεριφοράς για ορισμένες κατηγορίες
προϊόντων, αλλά δεν είναι δυνατόν να γενικευτεί. Η επιλογή των Μ.Μ.Ε. με
βάση τα «δεδομένα μιας πηγής πληροφόρησης» θα μπορούσε μελλοντικά να
γίνει γενικώς αποδεκτή.
Εδώ και αρκετά χρόνια, η συγκέντρωση στοιχείων για τα διάφορα
προγράμματα της τηλεόρασης γινόταν με δύο τρόπους:
α) τα δεδομένα συγκεντρώνονται με ηλεκτρονικό

μετρητή που

συνδέεται με τη συσκευή της τηλεόρασης και
β) χρησιμοποιείται ημερολόγιο για την καταγραφή δημογραφικών
δεδομένων όσων παρακολουθούν τα προγράμματα. Ο μετρητής κατέγραψε
τον αριθμό των καναλιών, τον χρόνο σε μια μέρα και την ημέρα της
εβδομάδας που κάθε επιλεγμένο νοικοκυριό, ανάμεσα από ένα συγκεκριμένο
πληθυσμό, παρακολουθούσε τα διάφορα προγράμματα.
Ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό μέσο, η «μέτρηση του ακροατηρίου» (People
Meters), καταγράφει τον αριθμό, αλλά και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που
παρακολουθούν τηλεόραση.
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Αποτελείται από ένα κουτί, μικρό σε μέγεθος, που βρίσκεται στο επάνω
μέρος της τηλεόρασης. Έχει οκτώ ζευγάρια πράσινων και κόκκινων κουμπιών,
ένα ζευγάρι για κάθε μέλος της οικογένειας. Το πράσινο κουμπί πατιέται κατά
την έναρξη της παρακολούθησης της τηλεόρασης, ενώ το κόκκινο με το τέλος
της παρακολούθησης. Υπάρχουν δύο πρόσθετα κουμπιά για τον προσδιορισμό
του φύλου κάθε μέλους της οικογένειας, που παρακολουθεί τηλεόραση. Εκτός
από την «ενεργητική μέτρηση» του ακροατηρίου, όπου το κάθε μέλος της
οικογένειας συμμετέχει και συνεργάζεται στην πραγματοποιούμενη έρευνα
πατώντας κουμπιά, υπάρχει και η «παθητική μέτρηση», όπου ένας ευαίσθητος
καταμετρητής θερμότητας καταγράφει ποιος παρακολουθεί ή απομακρύνεται
από το δωμάτιο κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος ή στα διαλείμματα των
διαφημιστικών μηνυμάτων.
Παρόλες τις εξελίξεις και τις νεότερες προσεγγίσεις, η συγκέντρωση και
αξιοποίηση

των δημογραφικών

στοιχείων χρησιμοποιείται

και σήμερα

ευρύτατα από τα διαφημιστικά γραφεία για την επιλογή των Μ.Μ.Ε.
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Κεφάλαιο Πέμπτο
5. Η διαφήμιση στο διαδίκτυο

Το διαδίκτυο, Internet, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο στη ζωή του
σύγχρονου ανθρώπου στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Αποτελεί κατά βάση μέσο
επικοινωνίας, μεταφοράς και διάδοσης της πληροφορίας. Αναπτύσσεται με
ραγδαίους ρυθμούς, γρηγορότερους από τα άλλα μέσα επικοινωνίας.
Στην

«εποχή

της

πληροφορίας»

το

διαδίκτυο

διαδραματίζει

πρωταρχικό ρόλο σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης και κυρίως
της επιχειρηματικής. Αυτό διότι εξασφαλίζει τη μετάδοση και την πρόσβαση σε
έναν εξαιρετικά μεγάλο όγκο πληροφοριών με ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο
χρόνο. Εμφανίστηκε αρχικά ως στρατιωτικό σύστημα
επικοινωνιών των Η.ΠΑ για την ασφαλή διακίνηση
μυστικών

πληροφοριών

(είδος

εσωτερικού

ταχυδρομείου). Στη συνέχεια, στο εργαστήριο πυ
ρηνικής έρευνας CERN, στην Ελβετία, αναπτύχθηκε η
τεχνολογία του «Δεσμού Υπερκειμένου» που επιτρέπει
την αλληλοσύνδεση και τη διάχυση απεριορίστου όγκου. Στις μέρες μας, το
διαδίκτυο και οι χρήσεις του έχουν διαδοθεί σε όλον τον πλανήτη. Οι
σύγχρονοι μελετητές το ορίζουν ως «έναν παγκόσμιο δια-δικτυακό ιστό χωρίς
κεντρική ιδιοκτησία και διοίκηση» και το χαρακτηρίζουν ως την πιο σημαντική
τεχνολογική εξέλιξη.
Σύμφωνα με ορισμένους επικρατέστερους ορισμούς, το διαδίκτυο είναι
ένα ηλεκτρονικό σύστημα ενδοεπικοινωνίας, ενώ το "World Wide Web" είναι
τρόπος παραγωγής και παρουσίασης ψηφιακών επικοινωνιών. Έχει, όμως,
επικρατήσει μια ταύτιση των δύο εννοιών και όταν γίνεται αναφορά στο
διαδίκτυο (Internet) εννοείται ο παγκόσμιος δια-δικτυακός ιστός, δηλαδή το
www (World Wide Web), Ο ιστός αυτός συνδέει εκατομμύρια «πελάτες» (Clients)
και «διακομιστές» (Servers) σε όλον τον κόσμο. Πελάτης είναι ο υπολογιστής
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που αναζητά τις πληροφορίες, ενώ διακομιστής είναι αυτός που τις
συσσωρεύει. Η σχέση μεταξύ τους είναι στιγμιαία, όσο διαρκεί η αναζήτηση
από τον πελάτη.
Ειδικότερα,

το

διαδίκτυο

χαρακτηρίζεται

ως

τεχνολογική

και

επιχειρηματική. Χρησιμοποιείται ως ένα επιπρόσθετο κανάλι διανομής και
επικοινωνίας με τις τοπικές, αλλά και τις διεθνείς αγορές. Συνδράμει
αποφασιστικά σε όλες τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του μάρκετινγκ,
μειώνοντας σημαντικά το κόστος, διευκολύνοντας την επικοινωνία και
βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
Τα οφέλη που προσφέρει το διαδίκτυο αφορούν τόσο στις μεγάλες όσο
και στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς αποτελεί:
- ένα νέο μέσο για διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις και
- ένα νέο κανάλι για τη διανομή αγαθών ενώ παρέχει:
- ευκαιρίες για την επέκταση σε νέες αγορές
- νέους τρόπους για την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και
- νέους τρόπους για τη μείωση κόστους με τη μείωση προσωπικού.
Στις μέρες μας, το διαδίκτυο θεωρείται το ταχύτερα αναπτυσσόμενο
εργαλείο του μάρκετινγκ (Βλαχοπούλου 2003, σελ. 379). Φαίνεται ότι δίνει νέα
διάσταση στην επικοινωνία και παρέχει στις εταιρείες νέους τρόπους
επικοινωνίας με υπάρχοντες αλλά και δυνάμει πελάτες. Η σημαντικότητα του
ως διαφημιστικού μέσου είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, η διαφήμιση στο
διαδίκτυο παρουσιάζει νέα μορφή και νέα χαρακτηριστικά σε σχέση με τη
διαφήμιση στα άλλα μέσα. Στις ενότητες που ακολουθούν επιχειρείται η
σύγχρονη εννοιολογική απόδοση του όρου «διαδικτυακή διαφήμιση», αλλά και
η προσέγγιση των ειδών της και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Ακόμη,
επιχειρείται

η

προγραμμάτων,

παρουσίαση

στρατηγικών

καθώς και η ανάλυση

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας.
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προώθησης

διαφημιστικών

κριτηρίων που αφορούν στην

5.1. Ορισμός της δια-δικτυακής διαφήμισης

Η διαφήμιση ορίζεται ως «κάθε πληρωμένη μορφή προβολής και
προώθησης ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών, κερδοσκοπικού ή μη οργανισμού».
Κατ' επέκταση, η διαδικτυακή διαφήμιση ορίζεται ως κάθε πληρωμένη μορφή
προβολής και προώθησης ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών, κερδοσκοπικού ή μη
οργανισμού που διεξάγεται στο διαδίκτυο.

5.2. Χαρακτηριστικά της διαδικτυακής διαφήμισης

Το διαδίκτυο κάνοντας χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί
πομπό αλλά και αποδέκτη μηνυμάτων, εμπλέκεται σε όλα τα στάδια της
αγοραστικής

διαδικασίας

και

εισάγει

νέα

μοντέλα

επικοινωνίας.

Η

«αλληλεπίδραση» είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που το διαφοροποιεί από τα
παραδοσιακά μέσα και φαίνεται να το κάνει ένα περισσότερο ελκυστικό κανάλι
προβολής (Interactive Media).
Εξίσου σημαντικά χαρακτηριστικά που συντελούν στη διαφορετικότητα
του είναι το γεγονός ότι επιτρέπει τόσο τη μαζική, όσο και την ατομική
επικοινωνία. Παρέχει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του διαφημιστικού
μηνύματος. Εξασφαλίζει μετρήσιμα αποτελέσματα (Referencing). Φαίνεται ότι
το κόστος προβολής στο διαδίκτυο δεν είναι υψηλό.
Κατά επέκταση, τα κύρια χαρακτηριστικά της διαφήμισης στο διαδίκτυο
είναι η «αλληλεπίδραση», η «μαζική και διαπροσωπική επικοινωνία» και η
«αποστολή εξατομικευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων».
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bwin

■ Sportsbook

» Poker

» Casino

5.3. Είδη διαδικτυακής διαφήμισης

Τα

είδη

διαφήμισης
κύριο

της

διαδικτυακής

συνίστανται

λόγο

στην

κατά

επίσημη

ιστοσελίδα της εταιρείας "Web
Site", στα διαφημιστικά πλαίσια "Banners", στα διαφημιστικά κουμπιά
"Buttons",

στα διαφημιστικά

μηνύματα πλήρους

οθόνης "Splash

Screens", στα αναδυόμενα παράθυρα "Pop-ups", στα δελτία τύπου
"Advertorials", στους δεσμούς Υπερσύνδεσης "Links" και στα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "E-mails".
Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι οι απόψεις διίστανται ως
προς το εάν η ιστοσελίδα θα πρέπει να θεωρηθεί διαφημιστικό μέσο ή
όχι. Σύμφωνα με την υπάρχουσα αρθρογραφία κυριαρχεί η άποψη ότι η
ιστοσελίδα αποτελεί είδος της διαφήμισης στο διαδίκτυο. Ωστόσο, άλλοι
μελετητές την προσδιορίζουν περισσότερο ως «παρουσία» και λιγότερο
ως «προβολή» της εταιρείας στο διαδίκτυο.

5.4. Κόστος

Το κόστος της διαφημιστικής προβολής στο διαδίκτυο θεωρείται
«χαμηλό» από πολλούς μελετητές και στελέχη επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό
ισχύει αν αναλογιστεί κανείς το κόστος σχεδιασμού και προβολής της
ιστοσελίδας ως προς το κόστος αυτό στα άλλα μέσα. Ακόμη, στο διαδίκτυο η
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προβολή γίνεται καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου, επτά ημέρες την εβδομάδα
και για όλο τον χρόνο.
Η λειτουργία της ιστοσελίδας, όμως, δεν αρκεί για να εξασφαλιστεί η
μέγιστη διαφημιστική προβολή στο διαδίκτυο. Καθώς η έκθεση και η προβολή
στην ιστοσελίδα γίνεται ύστερα από απαίτηση του χρήστη (Exposure on
Demand), οι χρήστες πρέπει να οδηγηθούν σε αυτήν με διαφημιστικές ενέργειες
τόσο "on line", όσο και "off line". Όλες οι ενέργειες που οδηγούν τον χρήστη
στην ιστοσελιδα πρέπει να ενταχθούν σε ένα «Διαφημιστικό πρόγραμμα στο
διαδίκτυο» (Internet Media Plan) το κόστος του οποίου είναι αξιοσημείωτο.

5.5 Στατιστικά και εξελίξεις

To Internet (διαδίκτυο) αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά
μαζικά μέσα ενημέρωσης και διαφήμισης. Η πρόσβαση στο ίντερνετ είναι
εξαιρετικά σπουδαία, όχι
διαφήμισης

αλλά

γιατί

μόνο γιατί συμπληρώνει τις κλασικές μορφές
προσεγγίζει

μια

συγκεκριμένη

και

συνήθως

"απροσπέλαστη" για τα παραδοσιακά μέσα ( όπως είναι η τηλεόραση ή οι
εφημερίδες ) κατηγορία ακροατηρίου. Οι καταναλωτές στο διαδίκτυο είναι
γενικά μια πολύ ενδιαφέρουσα δυναμική κατηγορία κοινού

λόγω της

αγοραστικής τους δύναμης .

Σύμφωνα με επίσημες μελέτες διαπιστώνεται ότι :

• Ο μέσος όρος ηλικίας των χρηστών του διαδικτύου ( internet ) είναι 35
χρονών
• Ο μέσος όρος ετήσιου εισοδήματος των χρηστών του διαδικτύου ( είναι τα
45.000 ευρώ)
• Το 63% των χρηστών του διαδικτύου έχουν παρακολουθήσει ή αποφοιτήσει
από Ανώτερες Σχολές
•Το 13% των χρηστών του διαδικτύου έχουν αποφοιτήσει από Ανώτατες
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Σχολές και είναι κάτοχοι δικτατορικού ή Master.

Ο μέσος χρήστης του ίντερνετ:
• Μπαίνει 19 φορές το μήνα στο διαδίκτυο.
• Επισκέπτεται 10 καινούριους ιστοχώρους ( web sites) το μήνα.
• Περνά προσεγγιστικά περί την 1 ώρα ανά ιστιοχώρο ( web site) το μήνα.
• Περνά περισσότερες από 10 ώρες συνολικά στο διαδίκτυο κάθε μήνα.
• Η κυκλοφορία του διαδικτύου διπλασιάζεται κάθε 100 μέρες.
• Οι συναλλαγές παγκοσμίως μέσω διαδικτύου ξεπερνούν έως και σήμερα το
1.2 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Ο ρυθμός διείσδυσης του ίντερνετ στην παγκόσμια κοινότητα ξεπερνά
σε ταχύτητα όλες τις άλλες τεχνολογίες που προηγήθηκαν. Το ραδιόφωνο
χρειάστηκε 38 έτη για να αποκτήσει 50 εκατομμύρια ακροατές. Η τηλεόραση
χρειάστηκε 13 χρόνια για να φθάσει σε εκείνη την συγκριτική μέτρηση των 50
εκατομμυρίων τηλεθεατών. Το ίντερνετ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια χρήστες
σε λιγότερο από 4 χρόνια

Το 1992, υπήρχαν μόνο 50 ιστοχώροι (web sites) παγκοσμίως, ενώ
τώρα υπάρχουν περισσότερα από 1.4 δισεκατομμύρια web sites. Κάθε ώρα
προστίθενται περισσότερα από 65.000 web sites σε ολόκληρο τον κόσμο!!!

Οι online διαφημίσεις προκαλούν την προσοχή των χρηστών.

• Το 34% των χρηστών του διαδικτύου μπορούν να αναγνωρίσουν και να
μάθουν το εμπορικό σήμα ή το όνομα μιας επιχείρησης που διαφημίζεται
όταν το δουν τουλάχιστον μια φορά στο διαδίκτυο (ίντερνετ) ενώ το 44% των
χρηστών το μαθαίνουν εάν το δουν δύο φορές, σε σύγκριση με εκείνους που
δεν το είδαν ποτέ στο ίντερνετ.
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• Οι μελέτες δείχνουν ότι οι καταναλωτές - χρήστες του διαδικτύου που
επισκέπτονται έναν ιστοχώρο (web site) καταστήματος λιανικής πώλησης ή
εταιρείας, ξοδεύουν 33% ετησίως περισσότερα χρήματα από αυτούς τους
καταναλωτές - χρήστες που επισκέπτονται ένα κατάστημα λιανικής το οποίο
δεν έχει παρουσία ή δεν το έχουν δει στο διαδίκτυο ( ίντερνετ) . Το ίδιο
συμβαίνει και σε καταστήματα ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών, όπως επίσης
σε ξενοδοχεία ή τουριστικές επιχειρήσεις.

• Οι on line διαφημίσεις στο διαδίκτυο (internet) αυξάνουν τις απευθείας
πωλήσεις στις επιχειρήσεις (δηλαδή αυτές που δεν γίνονται on line) κατά 4%
όταν αυτές τις δουν οι χρήστες τουλάχιστον μια φορά στο ίντερνετ.

• Το 63% των χρηστών του διαδικτύου (Internet ) πιστεύουν ότι τα
καταστήματα και οι εταιρείες που διαφημίζονται στο διαδίκτυο είναι πιο
εξελιγμένες και πιο σύγχρονες από αυτές που δεν διαφημίζονται.

• Οι Online διαφημίσεις στο ιντερνέτ βαθμολογούνται υψηλότερα και
αποκτούν περισσότερο την εκτίμηση του αγοραστικού κοινού σε σχέση με τις
τηλεοπτικές διαφημίσεις που στόχο έχουν να δημιουργήσουν και να
καθιερώσουν γρήγορα μια επιχείρηση ή μια εταιρεία στην συνείδηση του
καταναλωτή.

• Το τηλεοπτικό κοινό μεταναστεύει στο ίντερνετ. Το 12% αυτών που
χρησιμοποιούν υπολογιστή παραδέχονται ότι εγκαταλείπουν τις έξω
εργασιακές δραστηριότητες. Το 17% σταματούν να διαβάζουν περιοδικά
βιβλία, το 24% σταματούν να τρώνε ή να κοιμούνται όπως πριν και το 78%
παραδέχονται ότι σταματούν να βλέπουν πολύ ώρα τηλεόραση.

• Οι μελέτες για το διαδίκτυο ( ίντερνετ) αναφέρουν ότι αποτελεί και είναι το
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όνειρο ενός διαφημιστή. Οι χρήστες του ίντερνετ είναι νέοι, με καλή μόρφωση
και υψηλά εισοδήματα. Ο μέσος χρήστης του ίντερνετ είναι σχεδόν 35 ετών,
και έχει ένα ετήσιο εισόδημα περισσότερο από 49.000 ευρώ

• Ο ρυθμός ανάπτυξης του διαδικτύου διπλασιάζεται κάθε 100 μέρες

Το ίντερνετ πλησιάζει τη δημοτικότητα της ανάγνωσης περιοδικών γιατί το
20% των κατοίκων των εξελιγμένων χωρών σήμερα μαθαίνουν on-line τις
ειδήσεις μία φορά την εβδομάδα ή περισσότερο, ενώ 1998 το ποσοστό ήταν
μόλις το 6%.

Μεγάλες εφημερίδες μπαίνουν σχο «πόλεμο» χης
online διαφήμισης

Οι εξελίξεις στον «πόλεμο» των online
διαφημίσεων λαμβάνουν σχεδόν καθημερινό
χαρακτήρα, καθώς η «πίτα» μοιάζει να μεγαλώνει
συνεχώς και όλοι δείχνουν να θέλουν ένα κομμάτι της. Βεβαίως, οι μεγάλοι
«παίκτες» του χώρου (Google, Yahoo!, κλπ) δείχνουν να διατηρούν τα
«προνόμιά» τους, ωστόσο όλο και περισσότεροι παράγοντες προστίθενται
στην «συνάρτηση» αυτή, καθιστώντας την επίλυσή της όλο και πιο δύσκολη
και τα αποτελέσματά της όλο και πιο «ασαφή», ιδίως αν ληφθεί υπ' όψιν το
γεγονός ότι πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν να «απελευθερωθούν» από τους
«κυρίαρχους» του παιχνιδιού και να καθορίσουν οι ίδιοι τη μοίρα τους (...και
τα έσοδά τους από την online διαφήμιση).
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρωτοβουλία τεσσάρων
μεγάλων εκδοτικών συγκροτημάτων εφημερίδων στις ΗΠΑ (Tribune
Company, Gannett Co. Inc., The Hearst Corporation και The New York Times
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Company) να δημιουργήσουν μια εταιρεία online διαφήμισης, την
quadrantO N E, με στόχο να διαχειρίζονται τα ίδια τις τοπικού χαρακτήρα

διαφημίσεις που έως τώρα αποτελούσαν προνομιακό πεδίο ενός consortium
εφημερίδων που τελούσε «υπό τη σκέψη» του Yahoo!. Αν και ακόμα οι
λεπτομέρειες για τη λειτουργία της quadrantONE δεν έχουν ξεκαθαριστεί, η
βασική ιδέα είναι να διαχειρίζονται οι ίδιες οι εφημερίδες τις online διαφημίσεις
τους (άρα, και τα έσοδα από αυτές) και να τις τοποθετούν στα sites τοπικών
εφημερίδων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των ΗΠΑ.

Η «κίνηση των τεσσάρων» προκαλεί αναταράξεις στο χώρο της
online διαφήμισης, καθώς αφαιρεί πρόσοδο από τους μεγάλους διαχειριστές
της online διαφήμισης, ιδίως, δε, από το Yahoo!, καθώς εκτιμάται ότι
σημαντικός αριθμός εφημερίδων θα αποχωρήσει από το consortium του και θα
κατευθυνθεί προς την quadrantONE. Ούτως ή άλλως, πάντως, όλα αυτά
δείχνουν ότι η online διαφήμιση έχει «πολύ ψωμί» και ότι ουδείς είναι
διατεθειμένος να το αφήσει για τους άλλους...

79% Μερίδιο Αγοράς στην Ευρώπη έχει το Google

Το 79% των αναζητήσεων στην Ευρώπη πραγματοποιούνται στο
Google σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία ερευνών Comscore
για το μήνα Μάρτιο. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 19 δισεκατομμύρια
αναζητήσεις.Ακολουθούν το website δημοπρασιών Ebay με 3.1%, η ρωσική
μηχανή αναζήτησης Yandex με 2.2 %, το Yahoo με 2.0% και η Microsoft με 1.9%.
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Top 10 Eu ro p e a n S e a rc h P ro p e rtie s
M arch 2008
T o tal Eu ro p e a n In te rn e t A u d ie n c e * , Age 15+ Home & W ork L o ca tio n s
.
S o u rce : co m S co re q S e a rch
1^
S e a rc h e s
S h a re of
S e a rc h e s
P ro p erty
(MM)
Total In te rn e t
Gooqle Sites
eBay
Yandex
Yahoo! Sites
Microsoft Sites
N A S Z A - K L A S A .P L
O XL Ricardo
AOL LLC
Ask Network
R a m b le r Media

24,55 0
19,43 4
752
528
486
469
320
298
224
201
125

100
79,2
3,1
2,2
2,0
1,9
1,3
1,2
0,9
0,8
0,5

Ο συνολικός αριθμός των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην
Ευρώπη κατά τον Μάρτιο ανήλθε στα 24.5 δισεκατομμύρια ενώ κάθε χρήστης
έκανε 111 αναζητήσεις κατά μ.ο, σύμφωνα με την Comscore. Οι αναζητήσεις
ανά χώρα έχουν ως εξής:
E u r o p e a n S t a r c h O w e rv iti'j- Counter by Country B r e a k d o w n 41
M arch 2008
Total E u r o p e a n inti : r n e t A u d i e n c e * , Age 1 5 + - Home & W ork
L o c a tio n s
S o u r c e : c o m S c o r e ■Search
Unique
Searchers
Searches
S e a r c h e s Per
Country
(00 0 )
(M M )
Searcher
E ufttpc
È È l.lS l
24,SS0
H i
united Kinadsm

3 2 ,3 9 2

4.Q3D

124

G e rm a n y

36.011

3 ,9 3 5

10 9

F rance

2 6 .2 8 8

2 ,9 5 5

112

Italy
Spam
Rul$i4

1 7 ,5 6 2

1 ,8 6 7

1 4 ,5 3 5

10 6
10 1

1 4 .6 2 1

1 *7 2
1,141

N e th e rla n d s

1 1 .7 1 3

1,097

94

Sw eden

5 .0 2 3

606

121

B e lg iu m

4 ,5 7 5

510

111

P o rtu qal

3 *0 1

437

Switzerland

3 ,0 3 0

40 1

12 0
ill

A ustria

3 .5 2 8

39 9

Finland

2.6 53

373

11 3
14 3

Denmark

2 .9 9 7

260

87

N o rw a y

2 ,3 2 7

18 3

79

Ireland

1,2 90

116

90

112

70

Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης στο διαδίκτυο.

Η ενότητα αυτή δεν μπορεί παρά να αρχίσει με τη δήλωση του
επιχειρηματία John Wanamaker ότι " Γνωρίζω ότι το 50% των χρημάτων που
δαπανώ στη διαφήμιση πηγαίνει χαμένο. Το πρόβλημα είναι πως δεν γνωρίζω
ποιο 50% είναι αυτό για να σταματήσω να το πληρώνω ". Η δήλωσή του αυτή
καταδεικνύει την αναγκαιότητα της διαφήμισης, αλλά και την αδυναμία να
εκτιμηθεί η αποδοτικότητά της.
Το διαδίκτυο λοιπόν μπαίνει στην επιχειρηματική μας ζωή με ένα
πλεονέκτημα που επηρεάζει την διαφημιστική «σκηνή». Το πλεονέκτημα αυτό
εκφράζεται με μια λέξη: μετρήσιμο.
Η μέτρηση των ανθρώπων που «εκτέθηκαν» σε ένα έντυπο (διαφήμιση
σε εφημερίδες, περιοδικά και πανό) ή ηλεκτρονικό μήνυμα (διαφήμιση στην
τηλεόραση και το ραδιόφωνο) είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει με ακρίβεια.
Στηρίζεται δε στα μεγέθη που δίνουν τα μέσα (π.χ. κυκλοφορία περιοδικών ή
εφημερίδων) ή σε έρευνες αγοράς που κάνουν τα ίδια τα μέσα ή ανεξάρτητες
εταιρείες ερευνών αγοράς σχετικά

με την

κυκλοφορία αλλά και την

αναγνωσιμότητα, τηλεθέαση και ακρόαση των μέσων.
Ακόμη όμως και αν τα στοιχεία αναγνωσιμότητας, τηλεθέασης και
ακρόασης είναι ακριβή, τα νούμερα που διαθέτουμε έχουν να κάνουν με
έκθεση στο διαφημιστικό μήνυμα και όχι εμπλοκή μ' αυτό. Με απλά λόγια, το
ξεφύλλισμα ενός περιοδικού σε 3 λεπτά, το άκουσμα του ραδιοφώνου την ώρα
που οδηγούμε ή κάνουμε ηλιοθεραπεία ή η κουβέντα με ένα φίλο την ώρα που
παίζουν οι τηλεοπτικές διαφημίσεις, αποτελούν μάλλον το 50% των χρημάτων
που δεν αποδίδουν γιατί απλά ο καταναλωτής βλέπει, ακούει αλλά δεν
προσέχει τη διαφήμιση. Η απόδοση της διαφήμισης είναι πολύ χειρότερη όταν
ο καταναλωτής κάνει ζάπινγκ ή ζεσταίνει το βραδινό του την ώρα των
τηλεοπτικών διαφημίσεων, ή δεν διαβάζει καν τα περιοδικά που του έρχονται
δωρεάν ή σαν ένθετα.
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Τι συμβαίνει όμως στο χώρο του διαδικτύου; Πόσο μετρήσιμο είναι το
νέο αυτό μέσο; Θα ξεκινήσουμε τη μέτρηση της δημοτικότητας ενός site και
κατόπιν θα προχωρήσουμε στην μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας
διαφημιστικής καμπάνιας. Αυτή τη σειρά ακολουθούν και οι διαφημιστές οι
οποίοι επιλέγουν ένα site για να το εντάξουν στην καμπάνια του πελάτη τους
με κριτήριο, όχι μόνο βάσει του κόστους και του συγκεκριμένου κοινού που
προσελκύουν, αλλά και βάσει των στατιστικών δημοτικότητας του site.

Χάνει έδαφος η τηλεοπτική διαφήμιση

O όμιλος καταναλωτικών ειδών Procter & Gamble περιορίζει σημαντικά
τα κονδύλια που προορίζει για την αγορά τηλεοπτικών διαφημιστικών την
επόμενη σεζόν, όπως επισημαίνουν έγκυρα πληροφορημένες πηγές.Η κίνηση
της

P&G,

μεταξύ

των

προϊόντων

της

οποίας

περιλαμβάνονται

το

απορρυπαντικό Tide και η οδοντόκρεμα Crest, αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της
ευρύτερης μεταστροφής στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες προσεγγίζουν
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τους καταναλωτές, όπως και τον τρόπο με τον οποίο τηλεοπτικά δίκτυα και
κανάλια καλωδιακής τηλεόρασης βγάζουν χρήματα.

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών πολλές μεγάλες επιχειρήσεις είχαν
εκφράσει αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του παραδοσιακού τρόπου
προώθησης προϊόντων μέσω τηλεοπτικής διαφήμισης, καθώς τα ψηφιακά
video recorders -όπως εκείνες οι συσκευές που κατασκευάζει η TiVo - κερδίζουν
ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος και προσφέρουν τη δυνατότητα τους
τηλεθεατές

να

παρακάμψουν

τα

διαφημιστικά

μηνύματα.

Την ίδια στιγμή άλλες δραστηριότητες, όπως το Διαδίκτυο και τα
βιντεοπαιχνίδια, «κλέβουν» ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου
χρόνου των καταναλωτών εις βάρος της τηλεόρασης.
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Πίνακας 19.1. Διαφημιστικό πρόγραμμα στο διαδίκτυο
WEB SITE

ΕΝΟΤΗΤΑ

in.gr

Ειδήσεις - Ελλάδα

150x250

Σ Τ Α Θ Ε Ρ Η Θ ΕΣ Η

Ειδήσεις Αθλητισμός
In Directory - Αυτο

150x250

Σ Τ Α Θ Ε Ρ Η Θ ΕΣ Η

150x250

Σ Τ Α Θ Ε Ρ Η Θ ΕΣ Η

100.000

10 ΗΜ ΕΡΕΣ

B O O K ED

80.000

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

PLACEMENT

ΕΚΤ.ΑΡ.
IMPRESSIONS

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ%

NET

DFA

160.000

2 ΗΜ ΕΡΕΣ

4.400,00

50%

2.200,00

112,32

2.428,00

9,34

160.000

2 ΗΜ ΕΡΕΣ

5 ΗΜ ΕΡΕΣ

3.200,00

75%

800,00

312,00

1.949.00

9.74

120.000

30 ΗΜ ΕΡΕΣ

3.720,00

80%

744,00

35.000

7 ΗΜ ΕΡΕΣ

2.500,00

40%

1.500,00

182,18

1.766.00

8,41

B O O K ED

40.000

10 ΗΜ ΕΡΕΣ

Προτάσεις
Ad Link

IMPRESSIONS
Σ Τ Α Θ Ε Ρ Η Θ ΕΣ Η
Σ Τ Α Θ Ε Ρ Η Θ ΕΣ Η

60.000

1 ΗΜ ΕΡΑ

75.000

1 ΗΜ ΕΡΑ

Naftemporiki.gr X A A Live/Αγορές

300x250

ΣΤΑ Θ ΕΡΗ Θ ΕΣΗ

500.000

1 ΕΒ Δ Ο Μ Α Δ Α

1.900,00

30%

1.330,00

198.00

1.604,00

3.21

Kathimenni.gr

Τελευταία Νέα

120x300

Σ Τ Α Θ Ε Ρ Η Θ ΕΣ Η

160.000

9 ΗΜ ΕΡΕΣ

2.290,00

32%

1.557,20

70,49

1.709,00

9,60

Αυτοκίνητο

120x300

ΣΤΑ Θ ΕΡ Η Θ ΕΣΗ

18.000

1 ΕΒ Δ Ο Μ Α Δ Α

Hom e page

120x300

ΣΤΑ Θ ΕΡΗ Θ ΕΣΗ

67.000

13 ΗΜ ΕΡΕΣ

1.634,00

ΔΙΑΠ ΡΑΓΜ Α-

1.000,00

26,53

1.078,00

16,09

ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
CPM

κίνητα Μοτοσικλέτα
E-go Network

Home page, Ειδήσεις,

728x90

Οικονομία, Αυτοκίνητο

IM PRESSIONS

(E-go, Ethnos, Imerisia)
Hom e page, Ειδήσεις,

B O O K ED

Οικονομία, Αυτόκλητό

IMPRESSIONS

(E-go, Ethnos, Imerisia)
Pathfmder.gr

Home page. Ειδήσεις,

728x90

Auto-Moto
Hom e page. Ειδήσεις,

120x300
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Auto-Moto
Home page
Home page

4troxoi.gr

B O O K ED
IMPRESSIONS

ΤΕ Υ ΤΙΚ Η
Auto24.gr

Home page/Σύγκριση
Αυτοκινήτων

728x90

Σ Τ Α Θ Ε Ρ Η Θ ΕΣ Η

50.000

7 ΗΜ ΕΡΕΣ

1.200,00

56%

528,00

19,80

575,00

11,50

Sports24gr

Home Page

120x300

ΣΤΑ Θ ΕΡ Η Θ ΕΣΗ

700.000

7 ΗΜ ΕΡΕΣ

1.634,00

36%

1.045,76

277,20

1.389.00

1,98

In2life.gr

Home Page & ROS

728x90

B O O K ED

46.000

30 ΗΜ ΕΡΕΣ

2.210,00

55%

1.004,00

82.18

1.140,00

20,74

Newsletter

300x250

IMPRESSIONS
ΣΤΑ Θ ΕΡΗ Θ ΕΣΗ

9.000

1 Α Π Ο ΣΤΟ ΛΗ

e-style.gr

Home Page & RO S

300x250

ΣΤΑ Θ ΕΡ Η Θ ΕΣΗ

130.000

40 ΗΜ ΕΡΕΣ

4.000,00

75%

1.000,00

51,48

1.104.00

8,49

Men24.gr

Home Page

728x90

ΣΤΑ Θ ΕΡ Η Θ ΕΣΗ

80.000

7 ΗΜ ΕΡΕΣ

1.200,00

56%

528,00

31.68

588,00

7.35

13.237,00

1.363.84

15.330.80

5,92

ΣΥΝ Ο Λ Ο

2.590.00

29.888.00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
6.ΕΡΕΥΝΑ

Στην παρακάτω έρευνα τα ονόματα που αναφέρονται δεν είναι τα
πραγματικά λόγω απαγόρευσης. Από την έρευνα στους ραδιοφωνικούς
σταθμούς:

Α)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ

ΤΙΜΕΣ

ΕΥΡΩ

/

ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΜΕΛΩΔΙΑ ΗΜ 97.6

ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ

ΖΩΝΗ Α

ΖΩΝΗ Β

ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

06:01 - 16:00

16:01 - 06:00

Τ ΙΜ Ε Σ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΕΠ ΤΟ

ΑΝΑ

Α 1" - 3500"

0,29

0,25

Β 3501"- 15000"

0,23

0,19

Γ 15000"- ΚΑΙ ΑΝΩ

0,14

0,08

ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 10%.

Β) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ STUDIO 5 ΗΜ 104.2

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ

ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ

0 7 :5 5 - 0 7 :5 6 , 0 8 :5 5 - 0 8 :5 6 έ ω ς 2 2 :5 5 - 2 2 :5 6 ,2 3 :5 5 - 2 3 :5 6

1,15/$βο

1,20/$βο

0 7 :2 4 - 0 7 :2 5 ,0 8 :2 4 - 0 8 :2 5 έ ω ς 2 2 :2 4 - 2 2 ;2 5 ,2 3 :2 4 - 2 3 :2 5

0,50/$βο

0,55/$βο

0 7 :2 6 - 0 7 :2 7 ,0 8 :2 6 - 0 8 :2 7 έ ω ς 2 2 :2 6 - 2 2 ;2 7 ,2 3 :2 6 - 2 3 :2 7

0,43/$βο

0,45/$βο
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0 7 :2 7 - 0 7 :2 8 ,0 8 :2 7 - 0 8 :2 8 έ ω ς 2 2 :2 7 - 2 2 ;2 8 ,2 3 :2 7 - 2 3 :2 8

0,38/sec

0,40/sec

0 7 :5 6 - 0 7 :5 7 , 0 8 :5 6 - 0 8 :5 7 έ ω ς 2 2 :5 6 - 2 2 :5 7 ,2 3 :5 6 - 2 3 :5 7

0,35/sec

0,37/sec

0 7 :5 7 - 0 7 :5 8 , 0 8 :5 7 - 0 8 :5 8 έ ω ς 2 2 :5 7 - 2 2 :5 8 ,2 3 :5 7 - 2 3 :5 8

0,34/sec

0,36/sec

0 7 :2 8 - 0 7 :2 9 ,0 8 :2 8 - 0 8 :2 9 έ ω ς 2 2 :2 8 - 2 2 ;2 9 ,2 3 :2 8 - 2 3 :2 9

0,31/sec

0,32/sec

0 7 :2 9 - 0 7 :3 0 ,0 8 :2 9 - 0 8 :3 0 έ ω ς 2 2 :2 9 - 2 2 ;3 0 ,2 3 :2 9 - 2 3 :3 0

0,30/sec

0,32/sec

0 7 :2 5 - 0 7 :2 6 ,0 8 :2 5 - 0 8 :2 6 έ ω ς 2 2 :2 5 - 2 2 ;2 6 ,2 3 :2 5 - 2 3 :2 6

0,28/sec

0,30/sec

0 7 :5 8 - 0 7 :5 9 , 0 8 :5 8 - 0 8 :5 9 έ ω ς 2 2 :5 8 - 2 2 :5 9 ,2 3 :5 8 - 2 3 :5 9

0,26/sec

0,27/sec

0 7 :5 9 - 0 8 :0 0 , 0 8 :5 9 - 0 9 :0 0 έ ω ς 2 2 :5 9 - 2 3 :0 0 ,2 3 :5 9 - 0 0 :0 0

0,23/sec

0,25/sec

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 5 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

0,31/sec

0,33/sec

ΧΟΡΗΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

0,31/sec

0,33/sec

ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

0,40/sec

0,43/sec

Από την έρευνα στους τηλεοπτικούς σταθμούς

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΜΕ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ

ΤΙΜΕΣ

ΕΥΡΩ

ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ STUDIO 5 CHANNEL

ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΖΩΝΗ 14:30 - 20:00

2,58 ΕΥΡΩ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΖΩΝΗ 20:01 - 24:00

3,22 ΕΥΡΩ

Από την έρευνα στον τύπο

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
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ΑΝΑ

Διαστάσεις
(ύψος/πλάτος)
5 χ 8,4
10 χ 8,4
10 χ 12,8
10 χ 17,2
20 χ 12,8
20 χ 17,2
10 χ 26
20 χ 26
40 χ 26

Σ Τ Η Ν

Ε Π ΙΠ Λ Ε Ο Ν

1 η

1 δια/ση
20 (23.8)
30 (35.7)
40 (47.6)
50 (59.5)
80 (95.2)
100 (119)
80 (95.2)
100 (119)
150 (188)

&

Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ

Σ Τ ΙΣ Π Α Ρ Α Π Α Ν Ω

Σ Υ Μ Π Ε Ρ ΙΛ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Ν

Κ Α Ι Τ Ο

Δημοσιεύσεις
(α ν ά

Μήνας (4)
50 (59.5)
80 (95.2)
120 (142.8)
150 (178.5)
200 (238)
250 (297.5)
200 (238)
300 (357)
450 (535.5)

Σ Ε Λ ΙΔ Α

Τ ΙΜ Ε Σ .

Τρίμηνο(12)
150 (178.5)
200 (238)
250 (257.5)
300 (357)
450 (535.5)
500 (595)
450 (535.5)
750 (892.5)
1000(1190)

Η

Φ .Π .Α . 1 9 %

Τιμές σε €

Ισολογισμών Α.Ε.

4,50

Πλειστηριασμών
Διακηρύξεων
Μειοδοτικών
Διαγωνισμών
Ισολογισμών ΕΠΕ
Δημοσίων υπηρεσιών
Αγγελίες γάμου
Ευχητήρια συγχαρητήρια

4,50
4,50
4,50
2,93
1,80
20
10
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Τ ΙΜ Ε Σ

Χρόνος(48)
400 (476)
500 (595)
600 (714)
800 (952)
1000(1190)
1200(1428)
1000(1190)
Ποσά σε €

Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Η Σ Η

Ο Ι

π ό ντ ο σ τή λης)

Εξάμηνο(24)
250(297.5)
300 (357)
350 (416.5)
500 (595)
650 (773.5)
750 (892.5)
650 (773.5)
1200(1428)

Χ Ρ Ε Ω Ν Ε Τ Α Ι

Ε Ν Τ Ο Σ

Μ Ε

5 0 %

Π Α Ρ Ε Ν Θ Ε Σ Ε Ω Ν

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ε Β Δ Ο Μ Ο

7.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Θα μπορούσαμε να πούμε με σιγουριά πως η διαφήμιση είναι κάτι
απολύτως απαραίτητο

και ζωτικής σημασίας για

κάθε επιχειρηματική

δραστηριότητα. Την συναντάμε παντού γύρω μας, σε διάφορα Μ.Μ.Ε.
Το ταχύτερα αναπτυσσόμενο μέσο είναι το διαδίκτυο και τα βλέμματα
στρέφονται προς αυτό. Με τη δήλωση του επιχειρηματία John Wanamaker ότι
" Γνωρίζω ότι το 50% των χρημάτων που δαπανώ στη διαφήμιση πηγαίνει
χαμένο. Το πρόβλημα είναι πως δεν γνωρίζω ποιο 50% είναι αυτό για να
σταματήσω να το πληρώνω ". Η δήλωσή του αυτή καταδεικνύει την
αναγκαιότητα της διαφήμισης, αλλά και την αδυναμία να εκτιμηθεί η
αποδοτικότητά της.
Το διαδίκτυο λοιπόν μπαίνει στην επιχειρηματική μας ζωή με ένα
πλεονέκτημα που επηρεάζει την διαφημιστική «σκηνή». Το πλεονέκτημα αυτό
εκφράζεται με μια λέξη: μετρήσιμο. Κατά την άποψη μας θα είναι ο νικητής
στην κόντρα με την τηλεόραση!
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