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Η διαφήμιςη εύναι ϋνα πολύ ςημαντικό 
κομμϊτι του marketing και επιτελεύ 
πολλούσ ςκοπούσ:  
βραχυπρόθεςμουσ όπωσ η ενημϋρωςη για 
την ύπαρξη ενόσ προώόντοσ και   
μακροπρόθεςμουσ  
όπωσ η εδραύωςη  
και η ενύςχυςη τησ  
εικόνασ ενόσ  
προώόντοσ ό μιασ  
μϊρκασ.  
 



Ειδικότερα η τηλεοπτική διαφήμιςη 
εκμεταλλευόμενη το ςυνδυαςμού όχου 
και εικόνασ ϋχει τη δυνατότητα να 
χρηςιμοποιεύ πολλϊ ςτοιχεύα ώςτε να 
πετύχει τη μεταφορϊ του μηνύματοσ.  



Η μεγϊλη επύδραςη τησ τηλεόραςησ 
βρύςκεται ςτο ότι αξιοποιεύ και 
χρηςιμοποιεύ ςυντονιςμϋνα όχο, κύνηςη, 
χρώμα και εικόνα, επιδεικνύει τα 
προτερόματα του προώόντοσ μϋςα ςτο 
ςπύτι, ςτο οικογενειακό ακροατόριο και 
ςε ανϊλογη ατμόςφαιρα.  



 Το ςυγκινηςιακό 
ςτοιχεύο 

 Τα ςτερεότυπα  

 Το ςλόγκαν 

 Η μουςικό 

 Το ςύμβολο-λογότυπο 

 Η δρϊςη-πλοκό 

 

 Χρόςη δημοφιλούσ 
προςώπου  

  Ήρωεσ: παιδιϊ ό 
ενόλικεσ 

 Χιούμορ  

 Δρϊμα  

 Τακτικϋσ πώληςησ   

 



Μεγϊλη εντύπωςη μου κϊνουν οι 
διαφημόςεισ των εταιρειών κινητήσ 
τηλεφωνίασ. Στην μϊχη λοιπόν για 
περιςςότερεσ πωλόςεισ οι διαφημύςεισ 
δύνουν και παύρνουν με κοινό 
παρανομαςτό το χιούμορ και τισ 
προςφορϋσ ςε ομιλύα,  

μηνύματα και ύντερνετ!  



 

Όπωσ για παρϊδειγμα η διαφόμιςη τησ 
COSMOTE 

 

«Ομορφάντρασ» 
 



Για μια περύοδο δεν υπόρχε μϋρα που να 
μην ακούςεισ ϋςτω μύα φορϊ κϊποιον να 
αναφϋρει την ατϊκα: 

  

 

 

  

 «Ομορφάντρα μου» 



Όςο καταπληκτικόσ εύναι ο 
“ομορφϊντρασ”, εξύςου καλόσ  εύναι και ο 
πρώτοσ λουκανικϊσ με το ςτεγνό 
“αλλοιώνει τη γεύςη ρε φύλε”. 

 

Η ατϊκα όμωσ που “μιλϊει” ςτην καρδιϊ 
του Έλληνα εύναι το “ομορφαύνει, δεν 
παχαύνει”. Εκατομμύρια Ελλήνων θα 
θέλαμε να είναι πραγματικότητα... 

  



Δεν εύναι η τϋχνη, ούτε η πολιτικό που 
καθιερώνουν τα ςημερινϊ λαώκϊ εύδωλα – 
πώσ θα μπορούςαν ϊλλωςτε ςε καιρούσ 
γενικευμϋνησ ςόψησ και 
απομυθοπούηςησ; 



Εύναι η δύναμη τησ τηλεοπτικόσ 
διαφόμιςησ και το αυτοςχεδιαςτικό 
ξϋςπαςμα ενόσ ηθοποιού, του Μανώλη 
Μαυροματάκη, ϋνα όνομα, που ακόμα 
και ςόμερα, δεν εύναι ευρϋωσ γνωςτό 
ςτον κόςμο, που  κατϊ την ώρα του 
γυρύςματοσ του ςποτ εμπνέει έναν 
ολόκληρο λαό και βρίςκει το νέο 
ςλόγκαν κόντρα ςτην αςχήμια και τη 
ρεμούλα (υπεξαίρεςη, ιδίωσ δημόςιου χρήματοσ) τησ 
εποχήσ. 



Οι φϊτςα του, όμωσ, εύναι πια το 
απόλυτο trademark, όχι μόνο των 
εταιρειών τηλεφωνικόσ επικοινωνύασ που 
διαφόμιζε, αλλϊ ολόκληρησ τησ 
δημιουργικόσ διϊςταςησ και 
καταλυτικήσ επίδραςησ του 
μάρκετινγκ ςτισ ζωέσ μασ. 



Εύναι από τισ διαφημύςεισ που ϋγιναν 
τρομερό hit και ειπώθηκαν από τα 
χείλη όλου του κόςμου πετυχαίνοντασ 
τον ςτόχο τουσ: Να κάνουν δηλαδή 
αίςθηςη. 



Η διαφόμιςη αυτό ϋχει απύςτευτο γϋλιο! 
Ο καντινιϋρησ θυμίζει πολύ τον μέςο 
Έλληνα, που παρά τισ δυςκολίεσ 
ςτέκει αγέρωχοσ και ευδιάθετοσ 
δουλεύει με πολύ κέφι και χιούμορ… 

’’Όνειρο ζω και μη με ξυπνάτε τώρα’’.  

Όμωσ ςυμβολύζουν και την Ελλϊδα που 
δε μ’ αρϋςει... 

 



Την Ελλϊδα του γηπϋδου, του βρώμικου, 
τησ φοροδιαφυγόσ, του μϋςου, τησ 
διαφθορϊσ, του λαθραύου, του 
καταφερτζό, του ψυχοπονιϊρη, του  
«τεμπϋλη», του «αναύςθητου», του 
Ελληνϊρα (“ομορφϊντρα”).  



«Γιατί όμωσ έχουν τόςη απήχηςη 
αυτέσ οι διαφημίςεισ;»  

 

Επειδό μϊλλον ο Έλληνασ ςε αυτήν 
ακριβώσ την Ελλάδα νιώθει άνετα. 
Στην Ελλϊδα τησ αγαπούλασ, του 
ομορφϊντρα μου και τησ φουκαριϊρασ 
τησ μϊνασ του. Στην Ελλάδα τησ 
«κρίςησ»... 



Τα μϋςα που χρηςιμοποιεύ η διαφόμιςη 
εύναι μϋθοδοι: 

ψυχολογικόσ 

ςυναιςθηματικόσ και 

λογικόσ επύδραςησ ςτον καταναλωτό 



Έτςι μου ϋγινε ξεκϊθαρο το 
γεγονόσ ότι η διαφόμιςη 
εύναι κοινωνικό-ψυχολογικό 
φαινόμενο, το οπούο αγγύζει 
όλεσ, ακόμα και τισ πιο 
κρυφϋσ, πτυχϋσ μου.  
Η διαφόμιςη αςκεύ 

επύδραςη ςτο ςυνειδητό και 
υποςυνεύδητο επύπεδο μου, 
ςτην λογικό μου, ςτα 
ςυναιςθόματϊ μου και ςτην 
ςυμπεριφορϊ μου. 

 



Το να ξοδεύω  χρόματα αυξϊνει το αίςθημα 
δύναμησ. Το να αιςθϊνομαι ανύςχυροσ εύναι 
μια ψυχολογικό απειλό που μπορεύ να με 
οδηγόςει ςε δαπανηρέσ αγορέσ. 
Το να δαπανώ πϊρα πολλϊ χρόματα ϋχει να 

κϊνει ςυχνϊ με ϋνα  ςυναιςθηματικό ό 
ψυχολογικό κύνητρο, το οπούο εύναι ο μόνοσ 
λόγοσ γιατύ τα χρόματα αγοράζουν 
ευτυχώσ, μόνο μερικέσ φορέσ την 
ευτυχία.  
 



Το να αντιληφθώ  την ψυχολογικό ό 
ςυναιςθηματικό απειλό τησ αδυναμύασ 
μου εύναι το πρώτο βόμα ςτην 
προςπϊθεια να απεξαρτηθώ από αυτόν.  
Το δεύτερο βόμα εύναι να βρω ϊλλουσ 

τρόπουσ για να αυξόςω  το ςυναύςθημα 
δύναμησ. 



Τα ϋξοδα και οι ακριβϋσ αγορϋσ εύναι μια 
μη ιςορροπημϋνη δύναμη.  

 

Και όςο πιο γρήγορα βρω την 
ιςορροπία, τόςο πιο ευτυχιςμένοσ (και 

πλουςιότεροσ), θα είμαι! 
 



Πηγϋσ: 

www.nefeli.lib.teicrete.gr  

www.topontiki.gr 

www.protagon.gr 

www.youtube.com 

 


