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Η δηαθήκηζε ηνπ πνηνύ Drambuie είλαη 

ζνπξεαιηζηηθή, δειαδή ε παξνπζίαζε ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο γίλεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνύο  

 θαη κε απόιπηε ειεπζεξία.  



Δπνκέλσο ε 

δηαθήκηζε θηλεί ην 

ελδηαθέξνλ ησλ 

ηειεζεαηώλ θαη 

ηνπο πξνθαιεί ηελ 

αλάγθε λα ηελ 

μαλά δνπλ. 



Οη ηειεζεαηέο ζέινληαο λα θαηαλνήζνπλ 

ην βαζύηεξν κήλπκα ηεο δηαθήκηζεο, 

νδεγνύληαη ζην ζεκείν όπνπ ε 

δηαθήκηζε έρεη θαηαγξαθεί ζην 

ππνζπλείδεην ηνπο, απηό είλαη θαη ν 

πξσηαξρηθόο ζθνπόο. 



Έηζη όηαλ θάπνηνο θιηζεί λα επηιέμεη 

αλάκεζα ζε δύν πξντόληα ηνπ ίδηνπ 

είδνπο είλαη πηζαλόηεξν λα επηιέμεη απηό 

ηνπ νπνίνπ ε δηαθήκηζε ηνπ έρεη θάλεη 

ηελ κεγαιύηεξε εληύπσζε θαη ηνπ έρεη 

αζθήζεη πεξηζζόηεξε επηξξνή. 



ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε ην πνηό 

βξίζθεηαη ζε πξώην πιάλν, θαη νη 

ππόινηπεο θηγνύξεο ζηελ δηαθήκηζε απιά 

ην πεξηβάινπλ.  



Η γιώζζα είλαη ιηηή κε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο 

θιεηδηά νη νπνίεο είηε πεξηγξάθνπλ ην πνηό 

είηε παξαπέκπνπλ ζε απηό.  



ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ  

 Οη δηαθεκίζεηο ζηεξίδνληαη θπξίσο 

ζηελ νπηηθναθνπζηηθή παξνπζίαζε 

ηνπ πξντόληνο. 

 ηηο αηάθεο θαη ηηο ιέμεηο θιεηδηά νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη. 

 ηηο εηθόλεο νη νπνίεο πξνβάιινληαη. 

 ηνπο ήρνπο νη νπνίνη αθνύγνληαη. 



Σν marketing βαζίδεηαη ζηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία ην νπνία 

ελζσκαηώλνληαη ζηηο δηαθεκίζεηο, 

έηζη ώζηε ε δηαθήκηζε λα έρεη ηελ 

κέγηζηε δπλαηή απήρεζε ζην θνηλό. 



Οη δηαθεκίζεηο πξνβάιινληαη ζε δηάθνξα 

Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη 

Δπηθνηλσλίαο.  



Απηά είλαη: 

 Η ηειεόξαζε 

 Σν ξαδηόθσλν 

 Οη εθεκεξίδεο θαη 

ηα πεξηνδηθά  

Σν δηαδίθηπν  

 



Πιένλ νη δηαθεκίζεηο καο πξνθαινύλ 

απηό πνπ νλνκάδνπκε ‘Πιύζε 

Δγθεθάινπ’ έηζη ώζηε λα καο 

δεκηνπξγήζνπλ πιαζκαηηθέο αλάγθεο. 



Οη δηαθεκίζεηο ζηνρεύνπλ θπξίσο ζηηο 

λεόηεξεο ειηθίεο νη νπνίεο επεξεάδνληαη 

πνιύ πην εύθνια. Έηζη κε ηα ρξόληα 

κπνξνύλ λα θάλνπλ ‘πιύζε εγθεθάινπ’ ζε 

νιόθιεξεο γεληέο.  



Οη λένη ρξεζηκνπνηνύλ πιένλ ην δηαδίθηπν 

ζε θαζεκεξηλή βάζε, έηζη κέζν δηαθόξσλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη όρη κόλν, 

βιέπνπλ θαζεκεξηλά εθαηνληάδεο 

δηαθεκίζεηο ρσξίο πνιιέο θνξέο λα ην 

αληηιακβάλνληαη.  



ύκθσλα κε έξεπλα ηεο εθεκεξίδαο New 

York Times πνπ δηελεξγήζεθε ζε 20.000 

άηνκα, ν κέζνο άλζξσπνο βιέπεη 

θαζεκεξηλά ζην δηαδίθηπν 247 εηθόλεο. 



Βέβαηα, ην γεγνλόο όηη θαζεκεξηλά 

βιέπνπκε ηόζεο εηθόλεο δελ ζεκάλεη 

όηη ν εγθέθαινο ηηο επεμεξγάδεηαη όιεο. 

Οη δηάθνξεο εηθόλεο αιιειεπηδξνύλ 

δηαθνξεηηθά ζηνλ θάζε εγθέθαιν, απηό 

εμαξηάηαη από ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

επηζπκίεο καο. Έηζη ζύκθσλα κε απηά 

βιέπνπκε ηα αλάινγα δηαθεκηζηηθά 

κελύκαηα. 



Έηζη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξέπεη λα 

έρνπκε ππ όςηλ καο όηη πξέπεη: 

 
 Να είκαζηε ζπλεηδεηνί θαηαλαισηέο. 

 Να θηιηξάξνπκε ηηο δηαθεκίζεηο. 

Να μερσξίδνπκε ηηο πιαζκαηηθέο από ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο. 

 Να ακθηζβεηνύκε θαη λα δηαζηαπξώλνπκε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλνληαη έηνηκεο.   


