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ΕΙΑΓΩΓΗ-ΠΛΑΙΙΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ηα πιαίζηα ηεο θαηλνηνκίαο πνπ ζεζκνζεηήζεθε απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ θαη
νλνκάδεηαη «Δξεπλεηηθή Δξγαζία», πξνηείλακε ην ζέκα:
«Γηαθήκηζε, απηή ε κάγηζζα».
Α. ΚΟΠΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ






ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΚΑΛ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΣΘ ΔΛΑΦΘΜΛΘ
ΠΟΛΟΛ ΟΛ ΣΟΧΟΛ ΣΘ ΔΛΑΦΘΜΛΘ;
ΠΟΛΑ Θ ΛΣΟΡΛΚΘ ΕΞΕΛΛΞΘ ΣΘ ΔΛΑΦΘΜΛΘ;
ΠΟΛΟΤ ΜΘΧΑΝΛΜΟΤ ΕΠΛΔΡΑΘ ΧΡΘΛΜΟΠΟΛΕΛ Θ ΔΛΑΦΘΜΛΘ;
ΠΩ ΧΡΘΛΜΟΠΟΛΕΛΣΑΛ Θ ΕΛΚΟΝΑ ΚΑΛ Θ ΓΛΩΑ ΓΛΑ ΕΠΛΣΕΤΧΚΟΤΝ ΟΛ ΣΟΧΟΛ
ΣΘ ΔΛΑΦΘΜΛΘ;
 ΠΟΛΟΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΛΚΟΛ ΚΛΑΔΟΛ ΕΜΠΕΚΟΝΣΑΛ ΓΛΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΘ
ΔΛΑΦΘΜΛΘ;
 ΠΟΛΟ Ο ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΡΟΛΟ ΚΑΛ ΠΟΛΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (ΗΩΘ, ΑΞΛΩΝ) ΠΡΟΒΑΛΛΕΛ
Θ ΔΛΑΦΘΜΛΘ;
Β. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ
1. ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΕΠΛΛΟΓΘ ΚΕΜΑΣΟ ΚΑΛ ΜΑΚΘΛΑΚΑ ΟΦΕΛΘ
ΣΟ ΚΕΜΑ ΕΠΛΛΕΧΚΘΚΕ ΔΛΟΣΛ Θ ΔΛΑΦΘΜΛΘ





ΠΡΟΒΑΛΛΕΣΑΛ ΕΝΣΑΣΛΚΑ ΑΠΟ ΠΟΛΚΛΛΑ ΜΕΑ
ΔΛΑΜΟΡΦΩΝΕΛ ΣΡΟΠΟ ΚΕΨΘ ΚΑΛ ΗΩΘ
ΤΠΟΒΑΛΛΕΛ ΚΑΛ ΠΡΟΒΑΛΛΕΛ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΛΚΘ ΝΟΟΣΡΟΠΛΑ
ΣΟΧΕΤΕΛ ΛΔΛΑΛΣΕΡΑ ΣΟΤ ΝΕΟΤ

ΤΝΕΠΩ ΟΛ ΝΕΟΛ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΤ ΜΘΧΑΝΛΜΟΤ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΛ
ΑΠΟΚΩΔΛΚΟΠΟΛΩΝΣΑ ΣΑ ΔΛΑΦΘΜΛΣΛΚΑ ΜΘΝΤΜΑΣΑ ΕΞΟΠΛΛΗΟΝΣΑΛ ΚΡΛΣΛΚΑ ΚΑΛ
ΔΛΑΜΟΡΦΩΝΕΛ ΚΡΛΣΛΚΘ ΣΑΘ ΑΠΕΝΑΝΣΛ ΣΘ ΔΛΑΦΘΜΛΘ.
2. ΤΧΕΣΛΘ ΣΟΤ ΚΕΜΑΣΟ ΜΕ ΔΛΔΑΚΟΜΕΝΑ ΜΑΚΘΜΑΣΑ.
ΣΑ ΠΛΑΛΛΑ ΣΟΤ ΜΑΚΘΜΑΣΟ «ΝΕΟΕΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩΑ» ΣΟΝ Α’ ΚΕΜΑΣΛΚΟ
ΚΤΚΛΟ ΜΕ ΣΛΣΛΟ «ΓΛΩΑ ΚΑΛ ΓΛΩΛΚΕ ΠΟΛΚΛΛΛΕ» ΓΛΝΕΣΑΛ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΘ
ΔΛΑΦΘΜΛΘ ΚΑΛ ΣΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΛΣΛΚΑ ΣΘ. ΧΕΣΛΗΕΣΑΛ ΒΕΒΑΛΑ ΜΕ ΣΘ ΜΟΔΑ ΚΑΛ ΣΑ
ΝΕΑΝΛΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ.
Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Καηά ηεο δηάξθεηα ηεο έξεπλαο επηδηψμακε λα ελζαξξχλνπκε
ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο πξνηξέπνληαο
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ηνπο καζεηέο λα εμεηάζνπλ πνιχπιεπξα, λα επεμεγήζνπλ, λα
θξίλνπλ, λα ζρνιηάζνπλ θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα
πνπ ηίζεληαη απφ ην ππφ έξεπλα αληηθείκελν δηαζθαιίδνληαο ηελ
απηνλνκία ζθέςεο, κάζεζεο θαη δξάζεο ησλ καζεηψλ δειαδή ηνλ
πξσηεχνληα ζηφρν ηεο εθπαίδεπζεο.
Αλαθνξηθά κε ηηο πεγέο άληιεζεο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε
ηφζν ην πιηθφ ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη
πιηθφ απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ην δηαδίθηπν.
Οη καζεηέο εξγαδφκελνη θαηά νκάδεο ζπδεηνχζαλ ηηο πξνο
εμέηαζε πεξηνρέο ηνπ γεληθνχ ζέκαηνο πξνρσξψληαο ζηελ
αλάδεημε επί κέξνπο πηπρψλ ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
θαιιηεξγνχζαλ ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ νκαδηθφηεηα, ηε ζπλέπεηα
θαη ηε ζπκκεηνρηθή δξάζε.
Δμάιινπ νη πνηθίινη ηξφπνη έθθξαζεο ηφζν ησλ πξνβιεκαηηζκψλ
φζν θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα ησλ
νκάδσλ πξνέθξηλε ηελ πνιχπιεπξε θαιιηέξγεηα ηνπ ιφγνπ ησλ
καζεηψλ.
Η θαζεκεξηλή θαηαγξαθή εκεξνινγίνπ, ηφζν απφ ηνπο καζεηέο,
φζν
θαη
απφ
ηνπο
δηδάζθνληεο
θαιιηεξγνχζε
ηελ
ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχληαλ θάζε θνξά.
Η ζχλζεζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απαίηεζε ηελ θαηαγξαθή
απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζέκαηνο, ησλ ζηφρσλ, ηεο δηαδηθαζίαο
ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ησλ ζπκπεξαζκάησλ
θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπο.
Σέινο ε παξνπζίαζε θηλεηνπνίεζε ηνπο καζεηέο λα βξνπλ
ηξφπνπο ψζηε λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκαζεηψλ
ηνπο. Γη’ απηφ έθαλαλ ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη εθθξάζηεθαλ
θαιιηηερληθά.

6

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ;
Γηαθήκηζε είλαη ε έληνλε θαη ζπλερήο πξνβνιή ησλ
πιενλεθηεκάησλ ελφο αγαζνχ (πξντφληνο), κε βαζηθφ ζηφρν ηελ
απφθηεζή ηνπ απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.
ην 2ν Άξζξν ηνπ Οδεγνχ ηεο Δ.Δ. γηα ηε δηαθήκηζε, ν νξηζκφο
ηεο δηαηππψλεηαη σο εμήο: «Γηαθήκηζε είλαη ε θάζε αλαθνίλσζε
πνπ γίλεηαη ζην πιαίζην εκπνξηθήο, βηνηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο πξνκήζεηαο αγαζψλ
ή ππεξεζηψλ»
ην ιεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Γ. Μπακπηληψηε
δηαβάδνπκε: «Γηαθήκηζε: ε δεκνζηνπνίεζε θαη ε πξνβνιή ησλ
ηδηνηήησλ πξντφληνο ή πξνζψπνπ κε ζθνπφ νηθνλνκηθά ή άιια
νθέιε ή ηελ πξνβνιή κελπκάησλ γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο, ηελ
πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θιπ. Δπίζεο ζην ίδην ιεμηθφ; Η δηαθήκηζε
είλαη λεφηεξε ιέμε πνπ πιάζηεθε ζηελ Διιεληθή ηνλ 19ν αη. (1887)
γηα λα απνδψζεη ην γαιιηθφ reclame, απφ ην ιαηηληθφ reclamare
(αλαθσλψ).

EIΔΗ ΔΙΑΥΗΜΙΗ
 ΔΜΠΟΡΙΚΗ
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 ΠΟΛΙΣΙΚΗ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ

8

ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΔΙΑΥΗΜΙΗ
Σα πξψηα ίρλε ηεο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο θαη ηεο δηάδνζεο
πιεξνθνξηψλ βξίζθνληαη ζηελ θιαζζηθή ειιεληθή πεξίνδν, ζηνπο
Φνίληθεο θαη ζηελ Ρσκατθή πεξίνδν. Πξσηνζηάηεο ήηαλ νη γλσζηνί
καο θήξπθεο ληειάιεδεο, ησλ νπνίσλ απνζηνιή ήηαλ λα γίλνληαη
νη πξφζπκνη εθηειεζηέο ησλ παξαγγειηψλ ηνπ θάζε ηδηψηε. Άιιεο
πεγέο αλαθέξνπλ φηη ε δηαθήκηζε μεθηλάεη απφ ηελ Αξραία Διιάδα
έρνληαο ηελ κνξθή ηεο αλαθνίλσζεο κηαο κηθξήο αγγειίαο πνπ
πξφζθεξε ακνηβή ζε φπνηνλ επέζηξεθε ζηνλ αθέληε έλαλ ζθιάβν
πνπ είρε δξαπεηεχζεη. Δπίζεο ζηελ Αξραία Διιάδα θαη ζηε Ρψκε
νη εκπνξηθνί <<θήξπθεο>> κε ακνηβή δηαθήκηδαλ ηα πξνΪφληα.
Τπήξραλ αθφκα θαη πηλαθίδεο ηνπνζεηεκέλεο ζε πεξίνπηα ζεκεία
ησλ δξφκσλ πνπ ζπληζηνχζαλ ηελ αγνξά νξηζκέλσλ πξνΪφλησλ
θαη ελεκέξσλαλ θαη γηα ηε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην νπνίν ζα
έβξηζθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνΪφληα.

ηε λεφηεξε επνρή ηνπνζεηείηαη ζηελ Αγγιία ηνλ 17ν αηψλα. ηελ
ζπλέρεηα ην 1633 ζηελ
Γαιιία εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Η δηαθήκηζε ζηελ Διιάδα έθαλε δεηιά ηελ
εκθάληζή ηεο 2 αηψλεο αξγφηεξα. Οη παξάγνληεο πνπ
ιεηηνχξγεζαλ θαηαζηαιηηθά ζηελ πνξεία ήηαλ ν πεξηνξηζκφο ηεο
ειεπζεξνηππίαο θαη ην κεγάιν πνζνζηφ αιιά θαη ε έιιεηςε
ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ.
Η κεγάιε Βξεηαλία ηνπ 17 αηψλα ήηαλ ρψξα κε ζηαζεξή πνιηηηθή
έηζη δέρηεθε επθνιφηεξα ηηο εκπνξηθέο αγγειίεο ηηο νπνίεο εκθάληδε
ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ησλ εθεκεξίδσλ. Αληίζεηα ζηελ Γαιιία
ρψξα κε ηαξαγκέλε πνιηηηθή δσή θαη κε πην αδχλαηε νηθνλνκία
είρε δπζθνιφηεξε πνξεία.
Πξηλ απφ ηα κέζα ηνπ 19 αηψλα νη εηθνλνγξαθήζεηο αθνξνχλ
θπξίσο θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Δθείλε ηελ επνρή εκθαλίζηεθε έλα
είδνο δηαθήκηζεο πνπ δηαλεκφηαλ δσξεάλ. ηα κέζα ηνπ ίδηνπ
αηψλα γελληέηαη θαη ε Διιεληθή δηαθήκηζε. Γαλείζηεθε απφ ηνλ
Γαιιηθφ φξν ξεθιάκα πνπ ζεκαίλεη παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε.
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Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ην 1860 λα αξρίζεη ε πξνβνιή ησλ
πξντφλησλ μέλσλ εκπφξσλ (Άγγισλ, Γάιισλ, Γεξκαλψλ) πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαλ επαγγεικαηηθά ζηελ ρψξα καο.
Σν ζίγνπξν είλαη φηη ε δηαθήκηζε εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά
ζηελ Διιάδα νξγαλσκέλε κεηά ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν. Απφ ην
1950 αλαπηχρζεθαλ θαη νη κεγάιεο ειιεληθέο δηαθεκηζηηθέο
εηαηξείεο κε εηδηθφ επηζηεκνληθφ επηηειείν.

ΦΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΑΥΗΜΙΗ
1) Μαο ελεκεξψλεη γηα ηελ επηθαηξφηεηα ηεο αγνξάο.
2) Σνλψλεηαη ε δήηεζε ελφο πξντφληνο κε απνηέιεζκα ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
3) Με αθνξκή ηνλ αληαγσληζκφ πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ, ηα πξντφληα βειηηψλνληαη πνηνηηθά ε ηηκή απηψλ
πέθηεη κε απνηέιεζκα ν θαηαλαισηήο λα είλαη επσθειεκέλνο.
4) Σν θπξηφηεξν είλαη φηη δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο
θαζψο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο δηαθήκηζεο
ζπλεξγάδνληαη δηαθεκηζηέο ζθελνζέηεο, ερνιήπηεο, εξγάηεο,
εηθνλνιήπηεο, ζηπιίζηεο, εζνπνηνί, γξαθίζηεο, θνηλσληνιφγνη,
νηθνλνκνιφγνη, ςπρνιφγνη.

ΜΕΑ ΠΡΟΒΟΛΗ
Η ΕΝΣΤΠΗ ΔΙΑΥΗΜΙΗ
Ξεκίνημα( 1840-1864)
Αγγελία: α)θιαζζηθή κηθξή αγγειία (αθνξά ηελ πξνζθνξά θαη
δήηεζε ππεξεζηψλ θαη
ζπαληφηεξα πσιήζεηο
αθηλήησλ θαη ρακέλα ή επξεζέληα αληηθείκελα)
β)αγγειία πξνζσπηθφ κήλπκα(κε ηηο ηαρπδξνκηθέο
ππεξεζίεο ζα εθιείςεη)
γ)θνηλσληθή αγγειία(αθνξά ζε θνηλσληθά ζέκαηα)
δ) εκπνξηθή
θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ)

αγγειία

(αθνξνχζε

ηελ

πξνβνιή
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Μοπθέρ διαθημιζηικών μηνςμάηων (1864-1880)

 θίηζα
 Δηζαγσγή καχξσλ θφλησλ ( αληαγσληζηηθφηεηα κε ηηο
εηθνλνγξαθήζεηο)



Λεθηηθή επαλάιεςε ηνπ πξντφληνο ( βίαηε απνκλεκφλεπζε
ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο)
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Υξήζε ηνπ δηαγσλίνπ ζρήκαηνο



Παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ ελ είδεη ηίηισλ ( έληαζε θαη
ελδηαθέξνλ)



Γίγισζζεο εκπνξηθέο θαηαρσξίζεηο ( ρξήζε γαιιηθήο
γιψζζαο επεηδή αληηπξνζψπεπε ηελ πνηφηεηα, ηελ θηλέηζα
θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ)
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 Υξήζε εκηθπθιηθψλ θαη θπκαηνεηδψλ ηίηισλ ( απέθεπγαλ ηελ
κνλνηνλία θαη άθελαλ εθκεηαιιεχζηκν ρψξν)
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Υξήζε ησλ πιαηζίσλ ( θπξίσο γηα μέλα θαξκαθεπηηθά
ζθεπάζκαηα)



Παξνπζίαζε εηθνλνγξαθεκέλσλ πξντφλησλ ( ήηαλ έλα
δχζθνιν αιιά θαζνξηζηηθφ βήκα πνπ νδήγεζε ζηελ εμέιημε )
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Πόηε εμθανίζηηκε η διαθήμιζη για ππώηη θοπά ζηην Ελλάδα;
Η δηαθήκηζε εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα
νξγαλσκέλε κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν. Απφ ην 1950
αλαπηχρζεθαλ θαη νη κεγάιεο ειιεληθέο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο κε
εηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ επηηειείν.
 ηελ δεθαεηία ηνπ ’50 ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ρξεζηκνπνηεί
θπξίσο
 Φξάζεηο πνπ επεμεγνχλ ηελ εηθφλα



Μήλπκα πνπ πξνβάιεη επηρεηξήκαηα
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 ηε δεθαεηία ηνπ ’60 ε κνξθή δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο
ρξεζηκνπνηεί θπξίσο:
 Μήλπκα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηερλάζκαηα



Δπεμήγεζε ηεο εηθφλαο
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 ηελ δεθαεηία ηνπ ’70 ε κνξθή δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο
ρξεζηκνπνηεί θπξίσο:
 Μήλπκα πνπ επεμεγεί ηελ εηθφλα
 Μήλπκα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηερλάζκαηα/εχξεκα
 Μήλπκα πνπ πξνζθέξεη επηρεηξήκαηα
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Όπσο γίλεηαη ζαθέο απφ ηα παξαπάλσ, ζηελ δεθαεηία ηνπ
’50 ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα αζπξφκαπξα ζθίηζα, αιιά
ππάξρνπλ θαη δηαθεκίζεηο κε έληνλα ρξψκαηα πνπ
πξνζειθχνπλ ηνλ αλαγλψζηε. ηε δεθαεηία ηνπ ’60
ππάξρνπλ επίζεο δηαθεκίζεηο κε έληνλα ρξψκαηα, αιιά ηελ
εκθάληζή ηεο θάλεη θαη ε θσηνγξαθία ζηελ νπνία
πξνβάιιεηαη πεξηζζφηεξν ν άλζξσπνο. ηε δεθαεηία ηνπ
’70 ππάξρνπλ πην παξαζηαηηθά θαη έληνλα ζθίηζα κε
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, αιιά θαη νη θσηνγξαθίεο είλαη
πην δσεξέο ,εμειηγκέλεο θαη πξσηνπνξηαθέο, εθφζνλ
πξνβάιινπλ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δχν θχια.

Γλώζζα ένηςπηρ διαθήμιζηρ
ηα δηαθεκηζηηθά θείκελα ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά
πξνζηαθηηθή έγθιηζε, αθνχ βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηαθήκηζεο είλαη
λα πείζνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη ην πξντφλ. Δπίζεο
ρξεζηκνπνηείηαη ππαηληθηηθή, πνιχζεκε θαη απνηειεζκαηηθή
γιψζζα. Βέβαηα παξαβηάδνληαη νη γισζζηθέο πξνζδνθίεο καο κε
ζθνπφ ην κήλπκα λα εληππσζεί , λα απνκλεκνλεπηεί θαη ηειηθά λα
πείζεη. Η γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηδηφκνξθν ηξφπν παίδνληαο
κε ηηο ιέμεηο θαη ρξεζηκνπνηψληαο κεηαθνξηθά ηε ζεκαζία ηνπο
,παξαβηάδνληαο ηνπο γισζζηθνχο θαλφλεο, θαζψο ππάξρνπλ
αζαθείο δηαηππψζεηο θαη μεληθέο ιέμεηο.
Δπνκέλσο ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζηαθηηθή έγθιηζε, ηα
ινγνπαίγληα, νη αζηετζκνί, αζπλήζηζηεο ιέμεηο, ζιφγθαλ,
ζπλζήκαηα, ξπζκφο, νκνηνθαηαιεμία θαη παξήρεζε, αιιά πην
ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ε επαλάιεςε. Όια απηά ρξεζηκνπνηνχληαη
κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ εληππψζεηο θαη λα πξνζειθχζνπλ
ηελ πξνζνρή ηνπ θαηαλαισηή.
Χαρακτηριστικά γλώσσας στη διαφήμιση
 επαλάιεςε
 κεηαθνξά
 ππεξβνιή
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νκνηνθαηαιεμία
ιεμηιφγην ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ
εξψηεζε
πξνζηαθηηθή έγθιηζε
αθήγεζε

Εικόνα ένηςπηρ διαθήμιζηρ
Η εηθφλα είλαη κέξνο ηεο δσήο καο, φπνπ θαη λα θπθινθνξνχκε
βιέπνπκε εηθφλεο. Οη δηαθεκηζηέο επηιέγνπλ ζεκεία κέζσ ησλ
νπνίσλ θσδηθνπνηνχλ θαη πεξηκέλνπλ απφ ηνλ αλαγλψζηε/ ζεαηή
λα ηα απνθσδηθνπνηήζεη. Η ζχγρξνλε δηαθήκηζε ζηεξίδεηαη ζηελ
νξγάλσζε ηεο εηθφλαο γχξσ απφ εηθνληθά ζεκεία θαη φρη απφ
ιεθηηθά, δειαδή κεηάβαζε ζε κηα νπηηθή πξνζέγγηζε. Απνηέιεζκα
απηήο ηεο κεηάβαζεο είλαη ε αλάπηπμε δηεπηζηεκνληθψλ θιάδσλ
φπσο ε νπηηθή θνηλσληνινγία θαη νπηηθή ζεκεηνινγία.
Η εηθφλα πξνζθέξεη κεγαιχηεξε εξκελεπηηθή ειεπζεξία ζε ζρέζε
κε ηε γιψζζα πνπ είλαη πην ζπγθεθξηκέλε. Η εηθφλα επηδέρεηαη
πνιιέο εξκελείεο, είλαη εζθεκκέλε θαη έρεη ζηφρν. Γελ είλαη αζψα
θαη έρεη ζηφρν λα θεξδίζεη ηελ πξψηε καηηά.
Χαρακηηριζηικά εικόνας
Έληνλν ζηνηρείν ( ηίηινο ζθνπξφρξσκνο)
Φσηνγξαθία κεγάιε
Σίηινο κε κεγάια γξάκκαηα
Απιφηεηα ( κηα κεγάιε θσηνγξαθία θαιχηεξε απφ πνιιέο
κηθξέο)
 Όρη θείκελα πάλσ ζηηο εηθφλεο
 Κάζε ηίηινο έρεη έλα ζθνπφ
 Μηιά κε ηε γιψζζα ηνπ αλαγλψζηε





Σπόποι Πειθούρ ένηςπηρ διαθήμιζηρ
 Έληνλα θφληα, κεγάια έληνλα γξάκκαηα πνπ ηξαβνχλ ηελ
πξνζνρή θαη θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε
 Δπίθιεζε ζηελ απζεληία
 Δπίθιεζε ζηε ινγηθή
 Δπίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα
 Δπηρεηξήκαηα
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 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη επίδεημε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ
πξντφληνο
 πλεηξκφο ηδεψλ

Μοπθή διαθημιζηικού μηνύμαηορ ένηςπηρ διαθήμιζηρ
ηελ έληππε δηαθήκηζε νη δηαθεκίζεηο θπξίσο αλαπηχζζνληαη κε
άκεζν ηξφπν, έπεηηα κε ηέρλαζκα θαη επηρεηξήκαηα.
Ππόηςπα-Αξίερ
ε πνιιέο θσηνγξαθίεο δηαθεκίζεσλ κφδαο πξνβάιινληαη λέεο
θνπέιεο κε ππεξβνιηθά ρακειφ βάξνο, πεξλψληαο ην κήλπκα ζηα
κηθξά θνξίηζηα φηη απηφ πξέπεη λα είλαη ην ζσκαηηθφ πξφηππν θάζε
λέαο θνπέιαο. Έηζη εκθαλίδεηαη ε λεπξηθή αλνξεμία θαη δηάθνξα
ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα.
Οη δηαθεκίζεηο ζηηο νπνίεο πξνβάιινληαη ηα πιηθά κε έλα πνιπηειή
ηξφπν, αλαπηχζζεη πλεχκα πιηθνχ επδαηκνληζκνχ, νδεγψληαο
έηζη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζηελ αιινίσζε ηνπ ραξαθηήξα
ηνπ αλζξψπνπ.
Δπηπιένλ, ηα θάζε είδνπο πιηθά πνπ πξνβάιινληαη ζηηο
δηαθεκίζεηο, αληηθαζηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα κεηαμχ αηφκσλ, θάηη
πνπ νδεγεί ζηε γεινηνπνίεζε θαη ζηνλ επηειηζκφ ησλ αλζξψπηλσλ
ζρέζεσλ.
Δπίζεο ε δηαθήκηζε πξνβάιιεη ζρέζεηο κεηέξαο-παηδηνχ,
γπλαίθαο-άληξα θαη ηελ αμία ηνπ γάκνπ, θαζψο θαη ην ελδηαθέξνλ
θαη ηε θξνληίδα γηα ηα δψα.
Άιιε αμία είλαη ε πγηεηλή δσή πνπ πξνβάιιεηαη ζηηο δηαθεκίζεηο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη δηαθεκίζεηο ζηηο νπνίεο
παξνπζηάδεηαη ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή σο ε ηδαληθή γηα κηα
ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή.
Σέινο, ππάξρνπλ δηαθεκίζεηο ζηηο νπνίεο πξνβάιινληαη νη αμίεο
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πσο κπνξνχκε λα απνηξέςνπκε ηνλ
αθαληζκφ ζπάλησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο.
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Τπαίθπια Διαθήμιζη
Η ππαίζξηα δηαθήκηζε είλαη κηα κνξθή έληππεο δηαθήκηζεο ζε
κεγαιχηεξε θιίκαθα. πλαληάηαη ζηα πεδνδξφκηα κε ηε κνξθή
ζηεγάζηξσλ ζηάζεσλ ιεσθνξείσλ-ηαμί, πχξγσλ, ξαθεηψλ,
ζεκάησλ ηξνραίαο θαη πηλαθίδεο θαηεπζχλζεσλ. ηα ηζφγεηα
θηηξίσλ, ζηα κπαιθφληα ησλ νξφθσλ ησλ θηηξίσλ θαη ζηηο
θαηνηθίεο εκπνξηθήο ρξήζεο νη δηαθεκίζεηο έρνπλ ηε κνξθή
επηγξαθψλ( θσηεηλψλ ή φρη ). ηα νηθφπεδα, ζηηο εκηηειείο
νηθνδνκέο, ζηα εγθαηαιεηκκέλα θηίξηα θαη ζηνπο ππαίζξηνπο
ρψξνπο ζηάζκεπζεο ηνπνζεηνχληαη γηγαληναθίζεο.

Διαθήμιζη για ηην Πάπο
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Η γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαθήκηζε ηεο Πάξνπ
είλαη ε αγγιηθή. Απηφ ζπλέβε θαζψο δνχκε ζε κία επνρή
παγθνζκηνπνίεζεο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν πξνζειθχνληαη φρη
κφλν Έιιελεο αιιά θαη ηνπξίζηεο θάλνληαο έηζη ηε ρψξα καο
γλσζηή ζε άιινπο ιανχο. Η κνξθή δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο
είλαη κήλπκα πνπ επεμεγεί ηελ εηθφλα αιιά θαη κήλπκα κε
ηέρλαζκα ηδηαίηεξα ζηε δεχηεξε δηαθήκηζε. ’ απηή ηε
δηαθήκηζε δειψλεηαη ε καγεία θαη ε νκνξθηά ηνπ φκνξθνπ
λεζηνχ.
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Η ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΗ ΔΙΑΥΗΜΙΗ
Σο παδιόθωνο ωρ διαθημιζηικό μέζο

Η ξαδηνθσληθή δηαθήκηζε ζήκεξα είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε θαη έρεη
κεγάιε απήρεζε ζε φιν ηνλ θφζκν γηαηί :
 έρεη ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο
 δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο ησλ αγνξαζηψλ ελψ
βξίζθνληαη ελ θηλήζεη
 ην ξαδηφθσλν παξακέλεη ζεκαληηθφο θνξέαο ηφζν
πιεξνθνξηψλ φζν θαη κνπζηθήο / αθξναζηηθήο δηαζθέδαζεο
θαη είλαη ε κφλε ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ
ζέινπλ λα ελεκεξψλνληαη ή λα δηαζθεδάδνπλ, θάλνληαο
παξάιιεια θαη θάπνηα άιιε εξγαζία θαη ηέινο,
 ελδείθλπηαη σο δηαθεκηζηηθφ κέζν γηα ηε δνθηκή λέσλ
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, θαζψο ην ξαδηνθσληθφ θνηλφ είλαη
ζπλήζσο λεφηεξν θαη ιηγφηεξν ζπληεξεηηθφ σο πξνο ηηο
αγνξαζηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο.
Θζηοπική Αναδπομή ηος Ραδιοθώνος
 Σν 1895 , ν παηέξαο ηνπ ξαδηνθψλνπ Γνπιηέικνο Μαξθφλη
θαηφξζσζε λα κεηαδψζεη ερεηηθά ζήκαηα Μνξο δηακέζνπ
εξηδηαλψλ θπκάησλ. Οη επηηπρίεο ηνπ Μαξθφλη θαη άιισλ
 εξεπλεηψλ απνηεινχλ ηελ απαξρή ηεο αλάπηπμεο ηεο
ξαδηνθσλίαο. Σν
1873 πξνηείλεη ηελ ζεσξία ηνπ
ειεθηξνκαγλεηηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα
ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα κπνξεί λα κεηαδνζεί ρσξίο
 λα κεζνιαβεί θάπνην θπζηθφ κέζν. Σν1883 ν Υεξηο
επαιήζεπζε ηε
 ζεσξία ηνπ Μάμγνπει θαη αλαθάιπςε ηα ξαδηνθχκαηα ην
1897 ν
 Μαξθφλη
θαηαθέξλεη λα ζηείιεη αζχξκαην ζήκα ζε
απφζηαζε 3km.
 Ήηαλ ηα Υξηζηνχγελλα ην 1906 ζηε Ν.Τφξθε φηαλ ν
Φάζεληελ κεηέδσζε γηα πξψηε θνξά θσλή θαη κνπζηθή. Ο
Frank Conrad ηδξχεη
 ζην γθαξάδ ηνπ ζην Pittsloug ηνλ πξψην ξαδηνθσληθφ
ζηαζκφ. ΄Ηηαλ ηφηε πνπ κεηαδφζεθε ε πξψηε ξαδηνθσληθή
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δηαθήκηζε. ηηο 20 Ννεκβξίνπ 1920 ιεηηνχξγεζε ν πξψηνο
ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο. Σν 50΄-60΄ εκθαλίδεηαη ε Rock n
Roll. To ξαδηφθσλν θαζηεξψλεηαη σο απνθιεηζηηθά σο
ςπραγσγηθφ-κνπζηθφ κέζν. Σε δεθαεηία ηνπ 60’
 εκθαλίδεηαη ε Πεηξαηηθή Ραδηνθσλία κε πξσηνπφξν ην
Radio Caroline ζηελ Αγγιία. Η ξαδηνθσληθή κεηάδνζε
εκθαλίδεηαη ηελ πεξίνδν 1921-1922.

Υαπακηηπιζηικά - ηπόποι πειθούρ ηων παδιοθωνικών
διαθημίζεων
Οη ξαδηνθσληθέο δηαθεκίζεηο γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ θαηαλαισηή
λα αγνξάζεη ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνπο
ηξφπνπο πεηζνχο. Οη ξαδηνθσληθέο δηαθεκίζεηο καο πείζνπλ :

1) Με ηνλ ιφγν πνπ είλαη θπξίαξρν κέζν ζηηο δηαθεκίζεηο. Ο ιφγνο
παξνπζηάδεηαη ζηηο δηαθεκίζεηο κε ην ζιφγθαλ πνπ ζθνπφ έρεη
λα εληππσζηάζεη ηνλ θαηαλαισηή. Άξα γηα λα εληππσζηάζεη ηνλ
θαηαλαισηή, ην ζιφγθαλ πξέπεη λα είλαη ζχληνκν, λα είλαη
εχθνιν ζην λα κπνξεί θάπνηνο λα ην απνκλεκφλεπζε, λα
πεξηέρεη εληππσζηαθέο ιέμεηο, λα έρεη νκνηνθαηαιεμία θαη πνιιά
ζρήκαηα ιφγνπ αιιά θαη πνιιά επίζεηα ψζηε λα είλαη φκνξθν
ζηελ παξνπζίαζή ηνπ. Σν ζιφγθαλ είλαη δηαηππσκέλν κε απιή
θαη θαζεκεξηλή γιψζζα έηζη ψζηε θάζε άλζξσπνο λα κπνξεί
λα ην θαηαιάβεη. Σν χθνο ηνπ ιφγνπ θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ην
πεξηερφκελν θαη ην είδνο ηεο δηαθήκηζεο . Άιιεο θνξέο ην χθνο
είλαη θσκηθφ ελψ άιιεο θνξέο είλαη δξακαηηθφ γηα λα
επαηζζεηνπνίεζε ηνλ θαηαλαισηή. Σέινο ζηνλ ιφγν
εληάζζνληαη θαη νη ρξφλνη θαη νη εγθιήζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ξαδηνθσληθέο δηαθεκίζεηο. Οη πην
ζπλεζέζηεξνη ρξφλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ξαδηνθσληθέο
δηαθεκίζεηο είλαη :
 Ο απιφο ελεζηψηαο ζε πνζνζηφ 80,06%. O απιφο
ελεζηψηαο εμππεξεηεί απφιπηα ηε ξαδηνθσληθή
δηαθήκηζε, πνπ έρεη αλάγθε λα πξνζδψζεη ζηηο
δειψζεηο
ηεο
αιεζνθάλεηα,
επηθαηξφηεηα,
δηαρξνληθφηεηα, ψζηε λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή ηνπ
αθξναηή θαη ηειηθά λα ηνλ πείζεη λα αγνξάζεη ην πξντφλ.
πρλά ν ελεζηψηαο, αλάινγα κε ηα ζπκθξαδφκελα ηεο
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πξφηαζεο, δειψλεη θάηη ην νπνίν ηζρχεη ηψξα θαη γηα
ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη, π.ρ.
κηα πεξίνδνο πξνζθνξψλ, πνπ είλαη θάηη πνιχ
ζπλεζηζκέλν εηδηθά ζηε ξαδηνθσληθή δηαθήκηζε. Απηφ
έρεη σο ζηφρν λα παξαθηλήζεη ην δέθηε θαη λα αγνξάζεη
γξήγνξα ην πξντφλ.
 Ο κέιινληαο ζε πνζνζηφ 12%. Υξεζηκνπνηείηαη ζηηο
ξαδηνθσληθέο δηαθεκίζεηο ζε κηθξφ πνζνζηφ γηαηί αλ
ζθεθηνχκε φηη ε δηαθήκηζε ελζαξξχλεη ηνπο δπλεηηθνχο
θαηαλαισηέο λα θηλεζνχλ γηα λα αγνξάζνπλ έλα πξντφλ
θαη, επηπιένλ, πξνηηκά ηελ πξνβνιή ηεο δηαρξνληθήο
εηθφλαο ηνπ πξντφληνο κέζσ ηνπ ελεζηψηα ζηνλ νπνίν
ελππάξρεη ην κειινληηθφ ζηνηρείν. Καηαιαβαίλνπκε φηη,
φζν θαη αλ ν δπλεηηθφο θαηαλαισηήο βξίζθεηαη ζε άληζε
ζέζε σο ζπλνκηιεηήο, γηα ην ζθνπφ ηεο δηαθήκηζεο
επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηεο επγέλεηαο.
Δλψ νη πην ζπλεζέζηεξεο εγθιήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηηο ξαδηνθσληθέο δηαθεκίζεηο είλαη :
 Η νξηζηηθή ζε πνζνζηφ 70%. Με ηελ νξηζηηθή ν
δηαθεκηζηήο εκθαλίδεηαη βέβαηνο γηα ηελ αιήζεηα ησλ
ιεγνκέλσλ ηνπ, θάλνληαο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηα
πξντφληα, ρξεζηκνπνηψληαο πάληα θαη ηνλ αλάινγν
επηηνληζκφ.
 Η πξνζηαθηηθή ζε πνζνζηφ 20%. Ο δηαθεκηζηήο
ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνζηαθηηθή πξνηξεπηηθά, γηα λα
σζήζεη ηνλ αθξναηή ζε θάπνηα δξάζε θαη επηπιένλ λα
δεκηνπξγήζεη κηα πην πξνζσπηθή επίδξαζε θαη κηα
αίζζεζε πξαγκαηηθήο πξνθνξηθήο ζπλνκηιίαο. Με ιίγα
ιφγηα, κ’ απηφ ηνλ ηξφπν, ν αθξναηήο αηζζάλεηαη φηη
θάπνηνο ηνπ κηιάεη πξαγκαηηθά κέζα απφ ην ξαδηφθσλν.
2) Με ηελ έληαζε θαη ηε ρξνηά ηεο θσλήο θαζνξίδεηαη θαη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή. πλήζσο φηαλ ππάξρεη δπλαηή θαη
δσληαλή έληαζε αιιά θαη ρακειφηνλε ρξνηά ζε κηα
ξαδηνθσληθή δηαθήκηζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή είλαη
πεξηζζφηεξν – κεγαιχηεξν θαη ηνλ πξνζεγγίδεη θαιχηεξα.
3) Με ηελ κνξθή ηνπ ξαδηνθσληθνχ κελχκαηνο. Έλα ξαδηνθσληθφ
κήλπκα κπνξεί λα είλαη αθεγεκαηηθφ, λα πεξηέρεη δηάινγν ή
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κνλφινγν, λα ζηεξίδεηαη ζε ηερλάζκαηα ή λα πξνζθέξεη
επηρεηξήκαηα.
4) Με ηηο ηερληθέο πεηζνχο ηεο ξαδηνθσληθήο δηαθήκηζεο. Μηα
ξαδηνθσληθή δηαθήκηζε κπνξεί λα θάλεη επίθιεζε ζηε ινγηθή,
επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα, επίθιεζε ζηελ απζεληία, λα
πξνζθέξεη επηρεηξήκαηα, λα παξνπζηάδεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ
πξντφληνο πνπ δηαθεκίδεη αιιά θαη λα έρνπκε ιαλζάλνληα
αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ δειαδή φηαλ ζηε δηαθήκηζε θξχβεηαη
θάπνηνπ είδνο αμηνινγήζεη ε νπνία επεξεάδεη άκεζα ηνλ
θαηαλαισηή θαη ηνλ αλάγεη ζε μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα.
5) Καη ηέινο κε ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαθεκίζεηο,
δειαδή αλ είλαη παηδηά άλδξεο ή γπλαίθεο .πλήζσο ηα
πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαθεκίζεηο είλαη εζνπνηνί
αιιά κπνξεί λα είλαη θαη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη ψζηε ην κήλπκα
λα γίλεη πην άκεζν.
Η μοςζική ζηιρ παδιοθωνικέρ διαθημίζειρ
Η κνπζηθή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ξαδηνθσληθέο δηαθεκίζεηο
γηαηί θάλεη ηε δηαθήκηζε πην δσληαλή θαη πξνζεγγίδεη θαιχηεξα ηνλ
θαηαλαισηή λα αγνξάζεη ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ. Η κνπζηθή
είλαη αλάινγε κε ην χθνο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο θαη κε ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ καο δεκηνπξγεί ε κνπζηθή. Γηα παξάδεηγκα αλ
ζέινπκε λα δηαθεκίζνπκε αλαςπθηηθά, πνπ απερνχλ πεξηζζφηεξν
ζην λεαληθφ αθξναηήξην, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κνληέξλα κνπζηθή,
ελψ αλ ζέινπκε λα δηαθεκίζνπκε έλα κεζηηηθφ γξαθείν, πνπ
απερεί πεξηζζφηεξν ζην ψξηκν αθξναηήξην, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε
ζπληεξεηηθή κνπζηθή. Σέινο ε κνπζηθή εθηφο φηη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνβάιεη θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
πξντφληνο πνπ πσιείηαη, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λα
ζπλδέζεη ηα «θαιά» αηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί ε κνπζηθή, κε ην
πξντφλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθξναηή.
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ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΕΘΑΓΧΓΗ:
Η ηειενπηηθή δηαθήκηζε είλαη έλα είδνο δηαθήκηζεο πνπ είλαη πνιχ
δηαδεδνκέλε ζηε ρψξα καο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη άλζξσπνη
ζηηο κέξεο καο, κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, παξαθνινπζνχλ
πνιχ πεξηζζφηεξε ψξα ηειεφξαζε ζε ζρέζε κε άιια κέζα
καδηθήο ελεκέξσζεο. Η ηειενπηηθή δηαθήκηζε, ινηπφλ, κπνξεί λα
ρσξηζηεί ζε θάπνηα είδε, ηα νπνία είλαη: η γλώζζα , η εικόνα και
ο ήσορ , η μοπθή μηνύμαηορ, οι ηπόποι πειθούρ και ηα
ππόηςπα – αξίερ.

Η πξψηε ηειενπηηθή δηαθήκηζε ήηαλ παξάλνκε θαη εκθαλίζηεθε ην
1930 ζηε Βνζηψλε. Ο ζηαζκφο W1XAN ηεο Βνζηψλεο δέρεηαη
πξφζηηκν γηα ηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθνχ ζπνη, γηα ηε βηνκεραλία
γνχλαο. Θεσξείηαη απφ πνιινχο σο ην πην ηζρπξφ δηαθεκηζηηθφ
κέζν , γηαηί δίλεη ζην ζεαηή λα θαηαιάβεη πψο είλαη λα θαηέρεη, λα
ρξεζηκνπνηεί θαη λα βηψλεη ην αληηθείκελν ηεο δηαθήκηζεο.
Σρόποι πειθούσ:
ηελ ηειενπηηθή δηαθήκηζε παξαηεξνχληαη πνιιέο ηερληθέο ηξφπνη
πεηζνχο. Οη πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο ρξεζηκνπνηνχλ σο ηξφπν
πεηζνχο ηελ επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα θαη ηνλ ζπλεηξκφ ηδεψλ.
Ύζηεξα, ζε ίδην βαζκφ ρξεζηκνπνηνχλ σο ηξφπν πεηζνχο ηελ
επίθιεζε ζηελ απζεληία, δειαδή πφζν ζπνπδαίνο κπνξείο λα
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γίλεηο αλ αγνξάζεηο θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Δπηπξφζζεηα ,
ρξεζηκνπνηνχλ ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ ηελ επίθιεζε ζηε
ινγηθή. Δπίζεο , ρξεζηκνπνηνχλ
σο ηξφπν πεηζνχο ηνλ
ιαλζάλνληα αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ θαη
ηελ αναλςηική
πεξηγξαθή θαη επίδεημε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο.
Γλώςςα:
Η γιψζζα ζηε ηειενπηηθή δηαθήκηζε είλαη απιή, νηθεία ζηνλ
ηειεζεαηή κε ινγνπαίγληα, φπσο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε
δχν ζεκαζίεο. Δπηπιένλ , ε κνξθή κελχκαηνο ζηεξίδεηαη φρη κφλν
ζε ηερλάζκαηα, αιιά θαη ζε επξήκαηα. Αθφκα, ππάξρνπλ θαη
ζεαηξηθά δξψκελα. ΛΙΑΚΟΤ
Η δηαθήκηζε απνηειεί κνξθή θαη κέζν άζθεζεο εκπνξηθήο
πξνπαγάλδαο πνπ επηδηψθεη ηελ πξνβνιή ελφο θαηαλαισηηθνχ
πξντφληνο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ , κε ηέηνην
ηξφπν ψζηε λα παξαθηλεζεί ν θαηαλαισηήο λα αγνξάζεη ην
πξντφλ αθφκε θαη αλ δελ ην ρξεηάδεηαη! Η ηειενπηηθή δηαθήκηζε
είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή δηαθήκηζεο ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο
αθνχ ζπλδπάδεη ήρν θαη εηθφλα θαη έηζη κπνξεί λα πξνζειθχζεη
πην εχθνια ηνλ αγνξαζηή!
Η επίδξαζε ηεο ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο
ζπληειείηαη θπξίσο
κέζσ ηεο γιψζζαο . Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα γλσξίζκαηα ηνπ
πξνβαιιφκελνπ είδνπο παξέρνληαη κέζσ ηεο γιψζζαο αιιά
παξάιιεια κε ηε ρξήζε ελφο γλωζζικού ηετνάζμαηος φια
ελλννχληαη. Γειαδή ε γιψζζα ηεο ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο είλαη
σπαινικηική
ρξεζηκνπνηψληαο παξαπιάλεζε ζηνρεχεη ζην
ππνζπλείδεην ηνπ ηειεζεαηή ν φπνηνο δελ ην αληηιακβάλεηαη
άκεζα. Αθφκε ζηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο ππάξρεη γισζζηθή
πενία θαη πνιιέο αζάθειες. Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ
είλαη φηη νη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα είλαη νηθείεο ζην θαηαλαισηή θαη
λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ψζηε λα κελ ππάξρεη
ράζκα κεηαμχ ηνπο! Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ν κωμικός
διάλογος θπξηαξρεί θαη ζπλήζσο γίλεηαη γξήγνξε ελαιιαγή ψζηε
λα επηθέξεη γέιην. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη η
διαθήμιζη ηης wind όποσ ο γιος και ο παηέρας είναι ιδιαίηερα
εηοιμόλογοι και ο διάλογος ιδιαίηερα διαζκεδαζηικός. Δπηπξφζζεηα
παξαηεξείηαη ε ιδιόλεκηος πνπ είλαη ε δηαθνξά ηεο γιψζζαο θαη
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ησλ γισζζηθψλ ηδησκάησλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ
νκάδσλ γηα παξάδεηγκα ζε παιαηφηεξεο επνρέο αιιά θαη ζήκεξα
ππάξρνπλ άλζξσπνη ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζακε λα
ραξαθηεξίζνπκε σο «κάγθεο» θαη νη φπνηνη κηινχλ κηα πην ιατθή
γιψζζα. Έλα άιιν παξάδεηγκα φπνπ παξαηεξείηαη ε δηαθνξά ηεο
θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο είλαη νη λένη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ
μεληθέο ιέμεηο ιφγσ ηεο μελνκαλίαο πνπ καζηίδεη ηε ρψξα καο αιιά
θαη πνιιέο ηερλνινγηθέο εθθξάζεηο. Δπηπιένλ ην κήλπκα ηεο
ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο νξγαλψλεηαη κε ηξείο ιέμεηο θξάζεηο απφ
ηηο νπνίεο πξψηε είλαη έλα λογοπαίγνιο πνπ ζπλήζσο απνηειείηαη
απφ αμθίζημες ιέμεηο δειαδή ιέμεηο κε δχν ζεκαζίεο, ε δεχηεξε
απνηειεί ηελ επωνσμία ηνπ δηαθεκηδφκελνπ θαηαζηήκαηνο θαη ε
ηξίηε ην λογόησπο ηνπ! Μνινλφηη θακία ινγηθή ζχλδεζε δελ
ππάξρεη αλάκεζα ηνπο, αλ πξνζέμνπκε πεξηζζφηεξν ζα
δηαπηζηψζνπκε ηε ιεθηηθή ζρέζε. Σέινο ππάξρνπλ δηαθεκίζεηο
πνπ δελ επηιέγνπλ ηε γισζζά γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνλ ηειεζεαηή
αιιά θπξίσο ηελ εηθφλα. ΛΙΑΚΟΤ

Εικόνα :
Η δηαθήκηζε ζπλδέεη έλα πξντφλ κε εηθφλεο ή θαηαζηάζεηο, νη
νπνίεο , φηαλ αλαπαξάγνληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ην αλαθαινχλ
ζηε κλήκε κε ηξφπν ζπλεηδεηφ ή, ζπρλφηεξα, αζπλείδεην. Σέηνηεο
εηθφλεο πάληα επράξηζηεο θπζηθά, φρη κφλν έιθνπλ θαη δηαηεξνχλ
πην εχθνια ηελ πξνζνρή ηνπ ηειεζεαηή αιιά δεκηνπξγνχλ έλα
ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζε απηφ πνπ ηνπ αξέζεη θαη ζην
δηαθεκηδφκελν πξντφλ, ην νπνίν κε απηφ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη
εμίζνπ επράξηζην .Έηζη , εμεγείηαη γηαηί ε δηαθήκηζε παξαπέκπεη
ζπλερψο κε ηξφπν ζαθή ή ππαηληθηηθφ ζηε ζεμνπαιηθφηεηα,
αθφκε θαη γηα ηελ πξνβνιή κηαο επξχηαηεο πνηθηιίαο πξντφλησλ
πνπ δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε κε ην ζεμ .Θα ππάξρνπλ
θαηλνηφκνη ηξφπνη δηαθήκηζεο φπσο ε ζπγθεθαιπκέλνη ηξφπνη
δηαθήκηζεο δειαδή ε ηνπνζέηεζε πξντφλησλ ζε εκθαλέο
πξνβαιιφκελν ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζήξηαι θαη άιισλ
εθπνκπψλ θαη ε δηαθήκηζε ζε παξάζπξα( δηαίξεζε ηεο νζφλεο )
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Ήχοσ:
Ο ήρνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθεκίζεσλ δελ ζα κπνξεί λα
απμάλεηαη ππέξκεηξα, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη ζην κέζν επίπεδν
ήρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ κεηαδίδεηαη. ην κέιινλ νη
ηειενπηηθνί ζηαζκνί ππνρξενχληαη λα κεηαδίδνπλ επξσπατθά έξγα
ζε πνζνζηφ 51% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο.
Μουςική:

Η κνπζηθή ηεο ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο είλαη έλα είδνο ήρνπ πνπ
ζπλαληνχκε ζε απηήλ. Απηφ ην θνκκάηη παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ
ξφιν αθνχ νη ζθελνζέηεο ηελ ηνπνζεηνχλ κε ηέηνην ηξφπν ζε
κεξηθά ζεκεία ηεο, έηζη ψζηε λα επεξεάζεη εκάο ηνπο θαηαλαισηέο
λα αγνξάζνπκε ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ. Έηζη, κνπζηθή κεξηθέο
θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα δείμεη π.ρ. ηελ εξσηηθή δηάζεζε
αλάκεζα ζε έλα δεπγάξη θαη δηαθεκίδεη φηη ηξψλε ζνθνιάηα.
πκπεξαζκαηηθά, ε κνπζηθή είλαη έλα ζηνηρείν πνπ ζπλαληνχκε φρη
πάληα ζηελ ηειενπηηθή δηαθήκηζε αιιά παίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ
ξφιν ζε απηήλ.

Πρότυπα και αξίεσ:
Ο άλζξσπνο πνπ πξνβάιιεηαη ζηηο δηαθεκίζεηο έρεη ζπλήζσο
θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη:
-Οηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά επηηπρεκέλνο.
-Δμππλνο θαη δεκηνπξγηθφο.
-'Όκνξθνο, ειθπζηηθφο θαη ζχγρξνλνο σο πξνο ηελ ελδπκαζία ηνπ.
-Δλεκεξσκέλνο ζηα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπ.

Απην ζπκβαίλεη γηαηί απηφο είλαη ν άλζξσπνο πνπ φινη ζα ζέιακε
λα κνηάζνπκε θαη γηα απηφ καο ηξαβάεη ην ελδηαθέξνλ.
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ηηο δηαθεκίζεηο πην ζπρλά πξνβάιινληαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο,
φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα ή
ζρέζεηο αλάκεζα ζε έλα
δεπγάξηΠνιιέο θνξέο φκσο
απηφ γίλεηαη κε ιάζνο ηξφπν.
Γεινηνπνηνχλ ηηο αλζξψπηλεο
ζρέζεηο πξνζβάιινληαο θαη
εμεπηειίδνληαο ηελ αλζξψπηλε
πξνζσπηθφηεηα,
φηαλ γηα
παξάδεηγκα ε κεηξηθή αγάπε ή
ε ζπδπγηθε θξνληίδα εμαξηάηαη
απν ηα πιηθά αγαζά (αληηθαηάζηαζε ζπλαηζζεκάησλ κε πιηθέο
αλάγθεο).
Δπηπιένλ ζηηο δηαθεκίζεηο πξνβάιινπλ ηελ γπλαίθα σο ηε
λνηθνθπξά πνπ θξνληίδεη γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζπίηη ηεο.Πνιιέο
θνξέο ηελ ππνβαζκίδνπλ θαη δηαησλίδνπλ ηα ζηεξεφηππα φηη ε
γπλαίθα δελ είλαη ηθαλή λα θάλεη εξγαζίεο πνπ θάλεη ν
άληξαο,φπσο λα νδεγεί ζσζηά ην απηνθίλεην ή λα ρξεζηκνπνηεί
εξγαιεία.ηηο ζχγρξνλεο δηαθεκίζεηο ε γπλαίθα πξνβάιιεηαη σο
εξγαδφκελε, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε πςειέο ζέζεηο. ηελ
πιεηνςεθία ησλ δηαθεκίζεσλ παξνπζηάδεηαη σο επηηπρεκέλε θαη
θαηαμησκέλε
ζε
φ,ηη
θάλεη.
Η δηαθήκηζε έρεη αξθεηά ζεηηθά,αιιά θαη αθφκα πεξηζζφηεξα
αξλεηηθά ζηνηρεία.Σν θπξηφηεξν ίζσο απφ απηά είλαη φηη καο νδεγεί
ζηνλ ππεξθαηαλαισηηζκφ θαζψο καο σζεί λα αγνξάζνπκε
πξντφληα ηα νπνία δελ ρξεηαδφκαζηε θαη μνδεχνπκε ηα ρξήκαηα
καο άζθνπα (ςεπδαίζζεζε ησλ αλαγθψλ).Βνκβαξδηδφκαζηε
θαζεκεξηλά κε δηαθεκίζεηο κέζσ ησλ ηειενξάζεσλ.Οη δηαθεκηζηέο
ρξεζηκνπνηνχλ πνιιά επηρεηξήκαηα γηα λα σζήζνπλ ηνλ
θαηαλαισηή ζηελ αγνξά.Πνιχ ζπρλά ηνλίδνπλ ηηο αηνκηθέο
αλάγθεο ζε βάξνο ηεο θνηλσλίαο,δεκηνπξγνχλ έλαλ κε πξαγκαηηθφ
θφζκν
θαη
αθφκα
ζενπνηνχλ
θάπνηα
είδσια
(φπσο
ηξαγνπδηζηέο,εζνπνηνχο,πνδνζθαηξηζηέο θ.ά) γηα ηελ πξνζέγγπζε
ηνπ θαηαλαισηή.
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ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΣΟ ΙΝΣΕΡΝΕΣ
Η Γηαθήκηζε ζην ίληεξλεη είλαη έλαο θιάδνο κε ηεξάζηηα αλάπηπμε.
Όιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο απμάλνπλ ην πνζνζηφ ησλ
ρξεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ γηα ηε δηαθήκηζε ησλ πξνηφλησλ ή ησλ
ππεξεζηψλ ηνπο ζην ίληεξλεη. Οί ιφγνη είλαη πξνθαλείο. Η ρξήζε
ηνπ ίληεξλεη απφ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, αλαγθαζηηθά
νδεγεί ηηο εηαηξίεο λα ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηαθήκηζε ηνπο ζην
ίληεξλεη.
Σρόποι διαφήμιςησ ςτο ιντερνετ
Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα παξνπζηαζηεί κηα δηαθήκηζε ζην
ίληεξλεη. Μεξηθνχο απφ απηνχο ζα ζαο παξνπζηάζνπκε εδψ.
ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΜΕ BANNER
Απφ ηνπο θιαζηθνχο ηξφπνπο γηα λα ηξέμεη κηα δηαθήκηζε ζην
ίληεξλεη. Όκσο ε απφδνζε απηνχ ηνπ ηξφπνπ δελ είλαη μεθάζαξε.
ηελ νπζία βνεζάεη ηελ εηαηξεία πνπ ην ρξεζηκνπνηεί λα θάλεη
αλαγλσξίζηκν ην φλνκα ηεο, αλ ην ρξεηάδεηαη, αιιά πνιχ δχζθνια
ζα νδεγεζεί ν ρξήζηεο λα θάλεη θιίθ banner. Σα θιηθ ζε ζρέζε κε
ηηο εκθαλίζεηο είλαη πνιχ ιίγα γηα ηα banner ηψξα πηά. Ο
ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο είλαη γηαηί ν ρξήζηεο ηνπ ίληεξλεη ηα έρεη
ζπλεζίζεη θαη έηζη δχζθνια ηνπ θάλνπλ εληχπσζε θαη αθφκα πην
δχζθνια θάλεη θιηθ επάλσ ηνπο.
εκαληηθνί παξάγνληεο απφδνζεο ζε κηα δηαθήκηζε κε banner
είλαη: Α) Η ζρεδίαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ banner. Άιια banner απνδίδνπλ
θαιχηεξα, άιια φρη. Β)ε πνηφ ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο εκθαλίδεηαη.
Πξνηηκφηεξν είλαη ε φπνηα δηαθήκηζε λα εκθαλίδεηαη ζην επάλσ
κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο. Γ) Η απφδνζε εμαξηάηαη θαη κε ην
πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο πνπ εκθαλίδεηαη ε δηαθήκηζε. Όζν
πην ζρεηηθή είλαη ε ηζηνζειίδα θαη ηα banner πνπ εκθαλίδνληαη ζε
απηή, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα πξνζειθχζεη ε
εηαηξεία ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ - επηζθεπηψλ ηνπ ίληεξλεη.
ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΜΕ TEXT LINK
Απηή ε δηαθήκηζε έρεη ηελ ίδηα ιεηηνπξγία ζην ίληεξλεη κε ην
banner. Η δηαθνξά είλαη φηη αληί γηα θάπνην γξαθηθφ, έρεη έλα κηθξφ
θείκελν - πεξηγξαθή θαη link γηα ηελ ηζηνζειίδα πνπ επηζπκείηε.
Δίλαη ν πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο γηα λα ηξέμεηε ηε δηαθήκηζε ζαο
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ζε θαηαιφγνπο, ζεκαηηθά website θαη ζηα πξνγξάκκαηα
δηαθήκηζεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Σν google κε ηα
πξνγξάκκαηα adsence θαη Adwords, έθεξε πξαγκαηηθή έθξεμε ζε
απηφ ην ηξφπν δηαθήκηζεο θαη έδεημε ην δξφκν ζε δηαθεκηζηέο θαη
δηαθεκηδφκελνπο.
ΠΟΟ ΚΟΣΘΖΕΘ ΜΘΑ ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΜΕ BANNER Η ΜΕ TEXT
LINK;
Σν πφζν θνζηίδεη κηα δηαθήκηζε ζην ίληεξλεη κε banner εμαξηάηαη
απφ ην ζπγθεθξηκέλν παθέην θαη ηελ θάζε ζπκθσλία. Οη ηξφπνη
πιεξσκήο γηα κηα δηαθήκηζε κε banner είλαη πνιινί. Ο θαζέλαο
έρεη ηα πξνηεξήκαηα θαη ηα κεησλεθηήκαηα ηνπ.
Κφζηνο αλά ρηιηάδα εκθάληζεο. O δηαθεκηδφκελνο πιεξψλεη έλα
ζπγθεθξηκέλν πνζφ γηα θάζε 1000 εκθαλίζεηο ηνπ banner ηνπ.
Κφζηνο αλα θιίθ. Ο δηαθεκηδφκελνο πιεξψλεη φρη κε ην πφζεο
θνξέο εκθαλίζηεθε ην banner ηνπ, αιιά κε ην πφζα θιίθ έγηλαλ
ζην banner ηνπ. Δίλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο θνζηνιφγηζεο
θαζψο είλαη θαη ν πην εχθνινο ηξφπνο γηα λα θαηαιάβεηο πφζν
απνδίδεη ε δηαθήκηζε.
Κφζηνο αλα πψιεζε. Δίλαη θη απηφο έλαο ηξφπνο πνπ είλαη
ζπλεζηζκέλνο. Δίλαη ν θαιχηεξνο γηα ηνλ πειάηε γηαηί πιεξψλεη
κφλν γηα ηηο εμαθξηβσκέλεο πσιήζεηο πνπ θάλεη κέζσ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ banner. Η ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε ζην ίληεξλεη
είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε. Ο δηαθεκηζηήο πιεξψλεηαη έλα
ζπγθεθξηκέλν πνζφ γηα θάζε πψιεζε ή κε έλα πνζνζηφ απφ ην
ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ.
Γηα ην text link απφ ηελ άιιε ε πιεξσκή ζπλήζσο γίλεηαη αλάινγα
κε ηα θιίθ ή κε έλα κεληαίν ή εηήζην θφζηνο, εηδηθά ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο φηαλ ε δηαθήκηζε ζην ίληεξλεη κε text link
ηνπνζεηεζεί ζε ηζηνζειίδα κε κεγάιν page rank ή κεγάιε
επηζθεςηκφηεηα.
ΥΟΡΗΓΘΑ - ΕΜΜΕΗ ΔΘΑΦΗΜΘΗ
Έλαο έκκεζνο ηξφπνο δηαθήκηζεο αιιά πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ
εηθφλα ηεο εηαηξίαο ζαο είλαη ην λα ζηεξίδεηε νηθνλνκηθά θάπνην
website πνπ είλαη δεκνθηιέο ψζηε λα ζαο αλαθέξνπλ ζαλ ρνξεγφ
ζηηο θεληξηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο. Όζν πην ζεκαληηθφ είλαη απηφ ην
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website θαη φζν πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο έρεη απφ πηζαλνχο
πειάηεο ζαο, ηφζν απνδνηηθφηεξε είλαη θαη ε ρνξεγία - δηαθήκηζε.
ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΣΗ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΜΗΥΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ
Σν GOOGLE πξνζθέξεη ειθπζηηθά παθέηα γηα δηαθήκηζε ζην
ίληεξλεη θαη ζε δηαθεκηζηέο ηδηνθηήηεο website θαη ζε
δηαθεκηδφκελνπο. Οη ιέμεηο adsence kai adwords έρνπλ γίλεη ε
απφιπηε έθθξαζε γηα ηελ ζηνρεπκέλε δηαθήκηζε ζην ίληεξλεη.
ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΕΛΛΗΝΘΚΟ PORTAL
Σν in.gr πξνζθέξεη πξνβεβιεκέλεο θαηαρσξήζεηο ζην ζηπι ηνπ
google ζην επάλσ κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεραλήο
αλαδήηεζεο ηνπ. InClicks νλνκάδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα
θαη ζαο δίλεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ξπζκίζεσλ γηα ηελ θακπάληα ζαο
ζην ίληεξλεη.
ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΣΟ ΘΝΣΕΡΝΕΣ Ε ΜΕΓΑΛΕ ΕΣΑΘΡΕΘΕ NEW
MEDIA
Δθηφο απφ ην google φιεο νη κεγάιεο εηαηξίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη
κεραλέο αλαδήηεζεο, portal ή ππεξεζίεο κε πνιινχο ρξήζηεο
πξνζθέξνπλ ηα δηθά ηνπο αληαγσληζηηθά παθέηα. Μάιηζηα ην
yahoo θαη ην msn απφ θαηξφ πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα
ζχζηεκα αληίζηνηρν ηνπ google.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΥΗΜΙΗ
Κοινωνιολόγορ: βνεζάεη ψζηε ε δηαθήκηζε λα εηπσζεί κε ηέηνην
ηξφπν ψζηε λα επεξεάζεη ηνλ θαηαλαισηή κε βάζε ηε θνηλσλία
πνπ δεη (θηψρεηα , πινχηνο θ.α.)
Επικοινωνιολόγορ : επηθνηλσλεί κε ηνπο δηάθνξνπο ππεπζχλνπο
ησλ πξντφλησλ ηεο δηαθήκηζεο θαη βνεζάεη ψζηε ε δηαθήκηζε λα
έρεη άκεζε «επηθνηλσλία» κε ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ ψζηε λα ην
αγνξάζεη.
Ηθοποιοί: δηαθεκίδνπλ επψλπκα πξντφληα θαη ιφγσ ηεο αγάπεοζαπκαζκνχ ηνπ θφζκνπ θάλνπλ ηα πξντφληα πεξηδήηεηα γηα ηνλ
θαηαλαισηή.
κηνοθέηηρ: «ζηήλεη» ην ρψξν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
γίλεη ε δηαθήκηζε ψζηε λα ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή θαη λα
αγνξάζεη ην πξντφλ.
Μακιγιέπ: βάθνπλ ηνλ εζνπνηφ ε γεληθά ηνλ άλζξσπν πνπ ζα
δηαθεκίζεη ηε δηαθήκηζε ψζηε λα είλαη φκνξθνο θαη λα ηέξςεη ηνλ
θφζκν λα αγνξάζεη ην πξντφλ.
Κομμωηέρ: έρνπλ ζρεδφλ ηνλ ίδην ξφιν κε ηνπο καθηγηέξ γηαηί
ρηελίδνπλ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο δηαθήκηζεο ψζηε λα
παξνπζηάζνπλ ζηνλ θαηαλαισηή έλα φκνξθν απνηέιεζκα.
Παπαγωγόρ: δίλεη ιεθηά γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαθήκηζε θαη
γεληθά ειέγρεη ηελ πνηφηεηά ηεο.
Κάμεπαμαν: βνεζνχλ ζηε παξαγσγή ηεο δηαθήκηζεο αθνχ
«ηξαβνχλ» ηα βίληεν γηα ηελ ζσζηή παξαγσγή θαη γεληθά ηε
ζσζηή εθηέιεζε ηεο δηαθήκηζεο.
Φπονηιζηήρ: απηφο πνπ θξνληίδεη γηα ηε ζσζηή παξαγσγή θαη
γεληθά ηε ζσζηή εθηέιεζε ηεο δηαθήκηζεο.
εναπιογπάθορ: γξάθεη ην ζελάξην πνπ αθνινπζνχλ νη
πξσηαγσληζηέο ηεο δηαθήκηζεο γηα λα θαηαθέξνπλ λα ηέξςνπλ ην
αγνξαζηηθφ θνηλφ.
Μακεηίζηαρ: ζρεδηάδεη ηηο εηθφλεο-αθίζεο πνπ θαινχληαη ζηνπο
δξφκνπο, βηβιία θηι.
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Ησολήπηηρ: θηηάρλεη ηε κνπζηθή ππφθξνπζε ηεο δηαθήκηζεο ψζηε
λα είλαη επράξηζηε θαη λα κέλεη ζηελ κλήκε ηνπ θαηαλαισηή.
Web Designers, Animators: εξγάδνληαη γηα ηε θαηαζθεχε HTML,
Java, Image, Flash δηαθήκηζεο κε κνξθή banners θιπ.
Επενδςηέρ: απηνί πνπ επελδχνπλ ζε δηαθεκίζεηο κε ζθνπφ ην
θέξδνο, εγγπψληαη ηελ επηηπρία ηεο δηαθήκηζεο κε αληάιιαγκα
κέξνο ησλ θεξδψλ.
Φςσολόγορ: βνεζάεη ζηε θαιή παξνπζίαζε θαη πηεζηηθφηεηα ηεο
δηαθήκηζεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαζψο θαη ζηε ςπρνινγηθή
ππνζηήξημε ησλ εζνπνηψλ.

ΑΘΕΜΙΣΗ ΔΙΑΥΗΜΙΗ
Οη αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο
επηρεηξήζεηο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο θαηαλαισηέο
απαγνξεχνληαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (EΔ). Ωο
αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο λννχληαη νη παξαπιαλεηηθέο θαη
επηζεηηθέο πξαθηηθέο, θαζψο θαη ε αλαγθαζηηθή πψιεζε. Η
Δπξσπατθή Έλσζε ρνξεγεί ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο ζε φινπο
θαηαλαισηέο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν αγνξάο ή πψιεζεο ζηελ
ΔΔ. Πξνζηαηεχεη δηαθήκηζεο πνπ ηνπο πξνηξέπεη άκεζα λα
πξνβνχλ ζε αγνξέο.
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Παραπλανητική διαφήμιςη :
Παξαπιαλεηηθή ζεσξείηαη θάζε δηαθήκηζε πνπ πξνθαιεί ή
ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ΠΛΑΝΗ ζηνλ θαηαλαισηή θαη
επεξεάδνληαο ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά λα ηνλ νδεγήζεη
ζε εζθαικέλεο απνθάζεηο είηε κέζσ ηνπ ηξφπνπ πνπ
παξνπζηάδεηαη είηε κέζσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, κε ηελ παξνρή π.ρ
δηθνξνχκελσλ
ε
ςεπδψλ
πιεξνθνξηψλ
είηε,
ηέινο,
παξαιείπνληαο νπζηψδε ζηνηρεία
.
Η ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΚΗ δηαθήκηζε
ζπλαληάηαη
ζε
θάζε
κέζν
επηθνηλσλίαο:
εθεκεξίδεο,
ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, internet , ηαρπδξνκείν!
Παξαπιαλεηηθή ινγίδεηαη θάζε δηαθήκηζε , φηαλ :
 ε πεηζηηθφηεηά ηεο αθνξά καξηπξίεο πξνζψπσλ ηα νπνία
δελ έρνπλ θάπνηα επηζηεκνληθή ηδηφηεηα, εηδηθφηεηα ή

απζεληία θαη δελ έρνπλ επηηξέςεη εγγξάθσο ηε ρξήζε ηεο
καξηπξίαο ηνπο ζηε δηαθήκηζε,
 ε πεηζηηθφηεηάο ηεο ζηεξίδεηαη ζην φηη ε ηερλνινγία ή ε
επηζηήκε κίαο ρψξαο δηαθνξεηηθήο απ’ ηε ρψξα πξνέιεπζεο
, θαη δειψλνπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ πνηφηεηα ησλ
δηαθεκηδφκελσλ πξντφλησλ,
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έρεη ηε κνξθή ηεο δεκνζηνγξαθηθήο έξεπλαο , ζρνιίνπ ή
επηζηεκνληθήο αλαθνίλσζεο , δε δειψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα
δηαθήκηζε
,
ρξεζηκνπνηεί
επηζηεκνληθνχο
φξνπο
ηδησκαηηζκνχο , απνηειέζκαηα εξεπλψλ κε απψηεξν ζθνπφ
λα δψζνπλ ζηε δηαθήκηζε επηζηεκνληθή βάζε πνπ δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα .

υγκριτική :
Οριςμόσ ςυγκριτικισ διαφιμιςθσ

ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ζεκαίλεη δηαθήκηζε πνπ θαηνλνκάδεη
ξεηά ή ππάξρεη έλαλ αληαγσληζηή ή ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο
πνπ πξνζθέξεηαη απφ έλαλ αληαγσληζηή. Δθφζνλ πιεξνχληαη
νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, απηνχ ηνπ είδνπο νη δηαθεκίζεηο έρνπλ ην
πιενλέθηεκα φηη επηηξέπνπλ ηελ αλάδεημε ησλ πξνηεξεκάησλ
ζπγθξίζηκσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ.
Οη ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο σθεινχλ
ηφζν ηνπο θαηαλαισηέο φζν θαη ηηο
εηαηξίεο. Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα
ζπγθξίλνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη λα
πξνζαξκφζνπλ
αλάινγα
ηελ
θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.

Κάζε ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ δηαθήκηζε πνπ πεξηέρεη
αλαθνξά ζε εηδηθή πξνζθνξά πξέπεη λα
γλσζηνπνηεζεί
κε
ζαθή
θαη
κε
δηθνξνχκελν ηξφπν:
 Σελ εηδηθή ηηκή ή ηπρφλ άιινπο
επλντθνχο φξνπο.
 Σελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζθνξάο, αλ δελ έρεη
ηεζεί ζε ηζρχ.
 Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζθνξάο ή έζησ λα
επηζεκαίλεη φηη ε πξνζθνξά ηζρχεη κέρξη εμαληιήζεσο
ησλ απνζεκάησλ.
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«Ευαίςθητεσ» ομάδεσ καταναλωτών :
Οη νκάδεο θαηαλαισηψλ
πνπ
ζεσξνχληαη
«επαίζζεηεο»
πξνζηαηεχνληαη ηδηαίηεξα.
Παξαδείγκαηνο ράξε, ηα
παηδηά πξνζηαηεχνληαη απφ
ηε δηαθήκηζε πνπ ηα
πξνηξέπεη άκεζα λα πξνβνχλ ζε αγνξέο. Σν θξηηήξην ηνπ κέζνπ
θαηαλαισηή πξνζαξκφδεηαη εθφζνλ κηα εκπνξηθή πξαθηηθή
ζηνρεχεη ζπγθεθξηκέλα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα (π.ρ. ηα παηδηά)
ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην κέζν κέινο απηήο ηεο νκάδαο αλάγεηαη
ζε ζεκείν αλαθνξάο.

Αρνητικέσ επιπτώςεισ διαφήμιςησ:
ην άηνκν δέρεηαη θαζεκεξηλά πιχζε εγθεθάινπ κε
ζπλέπεηεο ζηελ πλεπκαηηθή –ςπρηθή αθαίκαμε
,πιήξεο απνραχλσζε, πξνζσπηθφο ηζνπεδηζκφο
κηκηζκφο
πξνηχπσλ
θαηαλάισζεο
θαη
δσήο
(θαληαζηνπιεμία, ςεπδαηζζεζηαθή
εηθφλα ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο)
δεκηνπξγία ηερλεηψλ αλαγθψλ
γεινηνπνίεζε αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ ,εμεπηειηζκφο
ζπλαηζζεκάησλ, αλζξψπηλεο χπαξμεο
απνπιάλεζε,
δηαθζνξά ηνπ αηφκνπ (ςπρηθή
,πλεπκαηηθή, εζηθή, πνιηηηθή, θνηλσληθή ,πνιηηηζηηθή)
θαηαζηξνθή παηδηθνχ ςπρηθνχ θφζκνπ – «θπγή» απφ
ηελ πξαγκαηηθφηεηα (άγρνο, πνηφ, λαξθσηηθά)
ζενπνίεζε εηδψισλ –εθκεηάιιεπζε γπλαίθαο
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Νομοθεςία
Σα δηθαηψκαηα θαη
ηα ζπκθέξνληα ησλ
θαηαλαισηψλ
ηεινχλ ππφ
ηελ
πξνζηαζία
ηνπ
θξάηνπο .Σν θξάηνο
κεξηκλά θπξίσο γηα
ηελ πιεξνθφξεζε
θαη ηελ επηκφξθσζή
ηνπο θπξίσο ησλ
εππξφζβιεησλ
νκάδσλ
θαηαλαισηψλ
ζε
ζέκαηα
πνπ
αθνξνχλ ηελ αγνξά,
ζηνλ αληαγσληζκφ ,
ζηελ πξνζηαζία ηνπ
θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη
ζηελ
παξαγσγή
βηψζηκεο θαηαλάισζεο .Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηερληθψλ
επηθνηλσλίαο πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ
πξνζβάιιεηαη ε ηδησηηθή δσή ηνπ θαηαλαισηή .ε θάζε πψιεζε ν
πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή γξαπηψο, ζηελ
ειιεληθή γιψζζα ή κε ζχκβνια δηεζλψο θαζηεξσκέλα ,ζαθείο θαη
πιήξεηο νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ,δηαηήξεζε , ζπληήξεζε
θαη πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαη ελεκέξσζε γηα ηνπο
θηλδχλνπο θαηά ηελ ρξήζε θαη δηαηήξεζε ηνπ .Η ελεκέξσζε ηνπ
θαηαλαισηή απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ πηζαλή δηάξθεηα δσήο
ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε
ζρεηηθή αλαγξαθή ζην έληππν νδεγηψλ ρξήζεο ή εγγχεζεο. ηελ
εγγχεζε πξέπεη λα δειψλνληαη κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα , ηα
δηθαηψκαηα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο θαη λα δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα
δηθαηψκαηα απηά δελ ζίγνληαη απφ ηελ εγγχεζε .Οη πξνκεζεπηέο
νθείινπλ, φηαλ δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο λα ζπκκνξθψλνληαη κε
ηνπο θαλφλεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη ειιεληθνχ δηθαίνπ ηα πξφηππα
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πνπ έρνπλ ζεζπίζεη γηα ηελ πγεία θαη ηελ
πξνζψπσλ.

αζθάιεηα ησλ

Μηα εκπνξηθή πξαθηηθή ζεσξείηαη παξαπιαλεηηθή φηαλ
πεξηιακβάλεη εζθαικέλεο πιεξνθνξίεο θαη είλαη ζπλεπψο
αλαιεζήο ή φηαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πεξηπιαλά ηνλ κέζν
θαηαλαισηή, αθφκα θαη αλ νη πιεξνθνξίεο είλαη αληηθεηκεληθά
νξζέο
.Κάζε
πξνζπάζεηα
πξνψζεζεο
πξντφληνο
ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο ,πνπ
δεκηνπξγεί ζχγρπζε κε πξντφληα εκπνξηθά ζήκαηα ,εκπνξηθέο
επσλπκίεο θαη αιιά δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ελφο αληαγσληζηή .Μηα
εκπνξηθή πξάμε ζεσξείηαη παξαπιαλεηηθή φηαλ παξαιείπεη
νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν κέζνο θαηαλαισηήο κε
ζθνπφ λα αγνξάζεη έλα πξντφλ.
Αθνινπζνχλ κεξηθά λνκηθά θείκελα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
θαηαλαισηή:






Οδηγία 2005/29/EK ηηρ 11ηρ Μαΐος 2005 για ηιρ αθέμιηερ εμποπικέρ
ππακηικέρ ηων επισειπήζεων ππορ ηοςρ καηαναλωηέρ ζηην εζωηεπική αγοπά
και για ηην ηποποποίηζη ηηρ οδηγίαρ 84/450/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος, ηων
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και
ηος Σςμβοςλίος και ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 2006/2004 ηος Εςπωπαϊκού
Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος (οδηγία για ηιρ αθέμιηερ εμποπικέρ
ππακηικέρ).
Οδηγία 2006/114/ΕΚ ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος,
ηηρ 12ηρ Δεκεμβπίος 2006, για ηην παπαπλανηηική και ηη ζςγκπιηική
διαθήμιζη (κωδικοποίηζη).
Ππάζινη Βίβλορ ζσεηικά με ηην επανεξέηαζη ηος κοινοηικού κεκηημένοςγια
ηην προζηαζία ηων καηαναλωηών [Επίζημη Εθημερίδα C 61 ηης
15.3.2007].
ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 2251 / Απιθ.Φ. 191-16.11.1994
Πποζηαζία ηων καηαναλωηών
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ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΟ
ΣΑ ΔΙΑΥΗΜΙΣΙΚΑ ΠΤΡΑ
Η δηαθήκηζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε νξηζκέλεο αξρέο
Α. αξρή αιήζεηαο
Β. αξρή αληηθεηκεληθφηεηαο
Γ. αξρή ζεκηηνχ ζπλαγσληζκνχ
Γ. αξρή ζεβαζκνχ θνηλσληθψλ –πνιηηηζκηθψλ αμηψλ θαη αλζξψπνπ
Οξζνινγηθή ρξήζε δηαθήκηζεο
. Κξαηηθή παξέκβαζε (απζηεξή λνκνζεζία –πάηαμε ηεο
θεξδνζθνπίαο θαη εθκεηάιιεπζεο –δηαθψηηζε ηνπ θνηλνχ
Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ην επξχ θνηλφ γηα ηε ηήξεζε
ησλ παξαπάλσ αξρψλ
Η φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε ζπλεξγαζία δηαθεκηζηήθαηαλαισηή.
Παηδεία πάλσ απφ φια .Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα
κπνξέζεη ν θάζε θαηαλαισηήο λα ζηαζεί θξηηηθά απέλαληη
ζηε δηαθήκηζε
Η Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ Καηαλαισηή
λα γίλεη πην δξαζηήξηα θαη πην δπλακηθή ζε φιε ηελ Διιάδα
Γεκηνπξγία Κηλήκαηνο Καηαλαισηψλ κε έξγν ηελ πξνζηαζία
θαηαλαισηή
απφ
θεξδνζθνπία-απφ
αζέκηηε
θαη
παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε απφ ηε κε ηήξεζε ησλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ πξντφλησλ
πλεηδεηνπνίεζε απφ ην επξχ θνηλφ ελφο «λένπ»
δηθαηψκαηνο, ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ θαηαλαισηή (πξνζηαζία
πγείαο , νηθνλνκίαο ηνπ, δηαθψηηζε-ελεκέξσζε-εθπαίδεπζε)
Αιιαγή λννηξνπίαο θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ
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ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ
Σα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ
αθνξνχλ ηα παηδηά αλαθέξνληαη
θπξίσο ζηνπο γνλείο ηνπο . Απηφ
γίλεηαη δηφηη νη γνλείο ζπλήζσο
απνθαζίδνπλ γηα ην κέιινλ (δειαδή
γηα ην πνην παηρλίδη θαη ην πφηε ζα ην
αγνξάζνπλ ) Αθφκα ηα δηαθεκηζηηθά
κελχκαηα ζπλήζσο γηα λα ηέξςνπλ ηα
κηθξά παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ δηάζεκα θαξηνχλ ψζηε λα ηα πείζνπλ
λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ . Σέινο ην ρεηξφηεξν είδνο δηαθεκηζηηθνχ
κελχκαηνο είλαη απηά πνπ πεξλνχλ ςεχηηθα κελχκαηα ζηα παηδηά
θαη φηαλ απηά αγνξάδνπλ ην πξντφλ θαη θαηαιαβαίλνπλ φηη φια
ήηαλ ςεχηηθα ζηελνρσξηνχληαη θαη πνιιέο θνξέο απνγνεηεχνληαη
απφ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην πξντφλ. Με βάζε φια ηα παξαπάλσ ηα
παηδηά είλαη πην επάισηα ζηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα , δηφηη δελ
είλαη ψξηκα λα μερσξίζνπλ ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα αλάινγα κε
ην πεξηερφκελν ηνπο. Με άιια ιφγηα , ηα παηδηά επεξεάδνληαη
πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο δηαθεκίζεηο απφ φηη νη κεγάινη. Απηφ
έρεη σο απνηέιεζκα , ηα παηδηά λα ζέινπλ λα αγνξάζνπλ ην
δηαθεκηδφκελν πξντφλ αζθψληαο επηξξνή ζηνπο γνλείο ηνπο.
Οη δηαθεκηζηέο πξέπεη λα πξνζέρνπλ ην πεξηερφκελν ηεο
δηαθήκηζεο θαζψο θαη ηελ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αλάινγα
κε ηελ ειηθία πνπ απεπζχλεηαη ε θάζε δηαθήκηζε. Γηα παξάδεηγκα,
νη δηαθεκίζεηο πνπ έρνπλ σο αγνξαζηηθφ θνηλφ ηνπο έθεβνπο θαη
γεληθφηεξα ηνπο λένπο αλζξψπνπο πξέπεη λα γξάθνπλ ζε νξζή
ειιεληθή γιψζζα ,ψζηε λα ηνπο βνεζνχλ ζηελ γισζζηθή ηνπο
αλάπηπμε , ελψ νη δηαθεκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε κεγαιχηεξνπο
αλζξψπνπο κπνξνχλ λα ηνπο θεληξίζνπλ ηελ πξνζνρή
ρξεζηκνπνηψληαο κία εχζηνρε θξάζε ή ζιφγθαλ , ψζηε λα ηνπο
πείζνπλ λα αγνξάζνπλ ηα δηαθεκηδφκελα πξντφληα.
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