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Η επικοινωνία υψθλις ταχφτθτας μπορεί να ευκφνεται μερικϊς που οι 

άνκρωποι κζλουν το κάκε τι αμζσως; 

Η επικοινωνία υψθλισ ταχφτθτασ μπορεί να ευκφνεται για το ότι μερικοί κζλουν το κάκε τι 

αμζςωσ. Οι χριςτεσ  του διαδικτφου ςυνθκίηουν με ζνα κλικ να τα ζχουν όλα ςτα πόδια 

τουσ και να κάνουν άμεςεσ αναηθτιςεισ. Δεν χρειάηεται να βγουν από το ςπίτι τουσ για να 

βρουν πλθροφορίεσ για κζματα που ενδιαφζρονται. Ζτςι οι χριςτεσ  του διαδικτφου 

‘’κακομακαίνουν’’ και νομίηουν ότι μποροφν να τα ζχουν όλα αμζςωσ χωρίσ να κοπιάςουν. 

Δεν είναι ςυνθκιςμζνοι ςτο να ψάχνουν ζξω από το ςπίτι τουσ για τθν απόκτθςθ αγακϊν. 

Γι’ αυτό και πιςτεφω ότι θ επικοινωνία υψθλισ ταχφτθτασ μπορεί να ευκφνεται για το ότι 

μερικοί κζλουν το κάκε τι αμζςωσ. 

Τι γνώμη έχεις για ηις διαθημίζεις ηης ηηλεόραζης; 

Για τισ διαφθμίςεισ τθσ τθλεόραςθσ πιςτεφω ότι θ επιρροι τθσ διαφιμιςθσ υπιρξε κι 
εξακολουκεί να είναι αναμφιςβιτθτα αιςκθτι, τόςο ςε οικονομικά και επιχειρθματικά 
πλαίςια, όςο και ςε ολόκλθρο το φάςμα τθσ κοινωνίασ. Με τθν παρουςία και τθν 
κακιζρωςθ τθσ, θ διαφιμιςθ, επθρζαςε τθν αλλαγι του τρόπου ηωισ και ζπαιξε 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν τεχνολογικι και πολιτικι ηωι των κρατϊν. 
Η διαφιμιςθ ςυντζλεςε ακόμθ και ςτθ βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου των 
λαϊν, κάνοντασ γνωςτά και προςιτά νζα προϊόντα ςτισ μάηεσ των καταναλωτϊν, 
με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ, που οδιγθςε με τθ ςειρά τθσ ςτθ μαηικι 
παραγωγι και διάκεςθ των προϊόντων αυτϊν ςτο καταναλωτικό κοινό. 
Μεγάλα είναι τα οφζλθ μιασ επιτυχθμζνθσ διαφιμιςθσ, όχι μόνο για το κοινό 
τθσ αλλά – ίςωσ πολφ μεγαλφτερα από οικονομικισ άποψθσ – και για τουσ ίδιουσ 
τουσ διαφθμιηόμενουσ και τουσ διαφθμιςτζσ. Γι’ αυτό θ επιτυχία τθσ διαφιμιςθσ 
ιταν ανζκακεν ο ςτόχοσ κάκε διαφθμιηόμενθσ επιχείρθςθσ και διαφθμιςτικοφ 
γραφείου ι οργανιςμοφ. 
Ωςτόςο , θ καλι διαφιμιςθ δεν αποτελεί μια εφκολθ υπόκεςθ. Είναι 
αποτζλεςμα καλοφ ςχεδιαςμοφ. Οι μεγάλεσ ιδζεσ και οι αποτελεςματικζσ 
διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ δεν προζκυψαν από μόνεσ τουσ. Χτίηονται δφςκολα και 
προςεκτικά, με βάςθ τα ςθμεία – κλειδιά τθσ επικοινωνίασ – που διαμορφϊνουν 
τον τρόπο με τον οποίο κα γίνουν αντιλθπτά και αποδεκτά τα διαφθμιςτικά 
μθνφματα από τον δζκτθ. 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ δθμιουργία τθσ διαφιμιςθσ που κα αυξιςει τισ 
πωλιςεισ και τα κζρδθ, είναι θ κατανόθςθ των ανκρϊπινων κινιτρων και των 
βαςικϊν αρχϊν τθσ επικοινωνίασ, κακϊσ και ο ακριβισ προςδιοριςμόσ του 
κοινοφ ςτο οποίο ςτοχεφει θ επιχείρθςθ. 
Όταν μάλιςτα μιλάμε για μια διεκνοποιθμζνθ διαφιμιςθ, τότε οι απαιτιςεισ και 
οι προχποκζςεισ τθσ επιτυχίασ ςαφϊσ πολλαπλαςιάηονται. 
Όλοι οι προαναφερκζντεσ τομείσ ςτουσ οποίουσ άςκθςε τθν επίδραςθ τθσ θ 
διαφιμιςθ, αποτελοφν με τθ ςειρά τουσ παράγοντεσ – μζςα ςε άλλουσ – που 
πρζπει να διακρίνονται και να αξιολογοφνται πριν από κάκε προςπάκεια 
διαφθμιςτικισ εκςτρατείασ και ιδιαίτερα όταν αυτι χαρακτθρίηεται ωσ διεκνισ. 
 



Μας επθρεάηει θ τθλεόρασθ όσον αφορά τθν διάκεσθ χρθμάτων για 

τθν αγορά αγακϊν; 
 
Η τθλεόραςθ ςαφϊσ και μασ επθρεάηει όςον αφορά τθν διάκεςθ χρθμάτων για τθν αγορά 
αγακϊν. Κφριοσ δζκτθσ των διαφθμίςεων τθσ τθλεόραςθσ είναι τα παιδιά όπωσ επίςθσ και 
πολφ εφκολα ‘’κφματα’’. Οτιδιποτε πλαςάρει θ τθλεόραςθ ςε ςτυλ παιχνίδια επιτραπζηια 
κ.τ.λ. τα παιδιά κζλουν αμζςωσ να τα αγοράςουν και γίνονται πονοκζφαλοσ των γονιϊν. Οι 
περιςςότεροι γονείσ υποχωροφν λόγω τθσ ευαιςκθςίασ τουσ και τελικά διακζτουν χριματα 
για τθν αγορά των ςυγκεκριμζνων αγακϊν. Και γενικότερα θ τθλεόραςθ επθρεάηει και τουσ 
υπόλοιπουσ ανκρϊπουσ με τα προϊόντα που διαφθμίηει κι ζτςι μπαίνουν ςτθν περιζργεια 
να τα δοκιμάςουν και τα αγοράηουν. 
 


